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Sammanfattning  

I Miljöstrategin för trafiken 2013–2020 anges som mål att fram till 2020 minska exponeringen 
för buller från såväl landsvägar som järnvägar med cirka 20 % jämfört med nivån 2003. Enligt 
prognoserna ökar trafikmängden i synnerhet på huvudlederna i framtiden. I och med detta ökar 
bullerföroreningarna om inte även bullerbekämpningen utökas.  
 
Enligt Trafikverkets bullerutredningar 2017 exponeras cirka 5 % av Finlands befolkning för 
buller som överstiger riktvärdena från de livligast trafikerade landsvägarna medan cirka 1 % av 
Finlands befolkning exponeras för buller som överstiger riktvärdena från de livligast trafikerade 
järnvägarna. I bullerutredningarna har man beaktat landsvägar med en trafikmängd på mer än 
3 miljoner fordon per år och järnvägar med en trafikmängd på över 30 000 tåg per år. Som 
helhet betraktat är antalet som exponeras för buller som överstiger riktvärdena från annan väg- 
och järnvägstrafik ytterligare något större än vad som angetts ovan. 
 
I Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning 2018–2023 presenteras linjer och metoder 
med vilkas hjälp Trafikverket strävar efter att minska bullerexponeringen längs landsvägar och 
järnvägar samt förbättra planeringsprocessen och datahanteringen under de följande fem åren. 
Dessutom presenteras linjer för främjande av bullerbekämpningen på längre sikt. Handlings-
planen har utarbetats så att den uppfyller de krav som EU:s omgivningsbullerdirektiv och 
statsrådets förordning ställer på handlingsplaner för bullerbekämpning. 
 
De strukturella bullerbekämpningsobjekt som presenterades i den handlingsplan för buller-
bekämpning som utarbetades 2013 och som fortfarande inte genomförts ingår i denna 
handlingsplan. Antalet bullerbekämpningsobjekt är 40 längs landsvägarna och 13 längs järn-
vägarna. Kostnadsförslaget för att realisera bullerbekämpningsobjekten är sammanlagt cirka 
126 miljoner euro. Landsvägsobjektens andel är cirka 88 miljoner euro och järnvägsobjektens 
andel cirka 38 miljoner euro. Om bekämpningen genomförs enligt planen kan cirka 15 100 
invånare skyddas mot buller som överstiger riktvärdena. Antalet invånare vilkas bullersituation 
förbättras minst 3 decibel med hjälp av den föreslagna bullerbekämpningen, även om den upp-
nådda bullernivån inte nödvändigtvis underskrider det nationella riktvärdet, är sammanlagt 
cirka 21 700. 
 
Andra åtgärder som föreslås i denna handlingsplan gäller rälsslipning, sänkning av hastigheter, 
lågbullrande beläggning, utnyttjande av låga bullerskärmar, minskad bulleremission från 
spårbunden trafik, förenhetligande av dimensioneringsprinciperna för bullerbekämpning samt 
förbättrande av datahanteringen i fråga om bullerutrednings- och bullerskärmsdata. För dessa 
åtgärder har det inte utarbetats något kostnadsförslag, eftersom de alla kräver närmare 
utredningar om förutsättningarna att genomföra dem, då även kostnaderna klarnar. 
 
Handlingsplanen utarbetades i samarbete med Trafikverket och en stor grupp sakkunniga vid 
NTM-centralerna. Handlingsplanen var framlagd på Trafikverkets webbplats i maj 2018, då de 
som berörs av saken hade möjlighet att säga sin åsikt om den. Det kom 11 yttranden om planen 
medan 7 invånare gav respons på den. Handlingsplanen finslipades utifrån de erhållna 
åsikterna. 
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Förord 

Handlingsplanen för bullerbekämpning 2018–2023 genomför Trafikverkets strategi 
genom att ange principer och åtgärder för hur exponeringen för buller från landsvägar 
och järnvägar kan minskas. I den handlingsplan som utarbetats nu har Trafikverkets 
föregående handlingsplan för bullerbekämpning från 2013 uppdaterats. Genom 
handlingsplanen fullgör Trafikverket skyldigheten att utarbeta en plan enligt EU:s 
omgivningsbullerdirektiv på det sätt som 151-153 § i miljöskyddslagen förpliktar till. 
 
Handlingsplanen började utarbetas i juni 2017 och den stod klar i juni 2018. 
Handlingsplanen var framlagd i maj 2018, då de som berörs av saken hade möjlighet 
att ge utlåtanden och kommentarer om den. Rapporten finslipades utifrån de erhållna 
åsikterna. 
 
Utarbetandet av handlingsplanen leddes av en projektgrupp, i vilken ingick Erkki 
Poikolainen och Tuula Säämänen från Trafikverket, Arto Kärkkäinen från NTM-
centralen i Nyland, Jussi Sääskilahti från NTM-centralen i Norra Österbotten samt 
företrädare för konsulten. 
 
Idéer till handlingsplanens innehåll kläcktes i växelverkan med hjälp av det webb-
läsarbaserade idéfabriksverktyget Ideatehdas. Ungefär 140 personer inbjöds att delta 
i arbetet. Deltagarna var experter på miljö, trafiksystem och projektplanering från 
Trafikverket samt Närings-, trafik- och miljöcentralerna. 
 
Handlingsplanen utarbetades i form av konsultarbete vid Sitowise Oy, där projektchef 
Anne Kangasaho, projektsekreterare Siru Parviainen, bullerexperterna Jarno 
Kokkonen och Olli Kontkanen, informationshanteringsexperten Keijo Koskinen och 
växelverkansexperterna Taika Tuunanen och Tiina Ronkainen ansvarade för arbetet. 
 
Helsingfors augusti 2018  
 
Trafikverket 
Infrastruktur och miljö, Miljö- och fastighetsenheten 
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1  Inledning  

1.1  Syfte och målsättningar med handlings-
planen för bullerbekämpning 

I Miljöstrategin för trafiken 2013-2020 (1) anges som mål att minska exponeringen för 
buller från såväl landsvägar som järnvägar. Enligt prognoserna ökar trafikmängden i 
synnerhet på huvudlederna i framtiden. I och med detta ökar bullerföroreningarna om 
inte även bullerbekämpningen utökas. Buller har traditionellt bekämpats med 
bullerskärmar, men målen att minska exponeringen för buller nås inte genom enbart 
strukturell bullerbekämpning. För att nå dem måste man utnyttja olika buller-
bekämpningsmetoder som påverkar både bullerutsläppen och bullerspridningen. 
 
I denna handlingsplan anges åtgärder genom vilka Trafikverket försöker minska 
exponeringen för buller invid landsvägar och järnvägar under de följande fem åren. 
Dessutom presenteras linjer för bullerbekämpningen på längre sikt. 
 
Handlingsplanen har utarbetats för att uppfylla kraven på en handlingsplan för buller-
bekämpning i EU:s omgivningsbullerdirektiv och statsrådets förordning. 
 

1.2  Omgivningsbullerdirektivet och den 
nationella lagstiftningen 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av 
omgivningsbuller (omgivningsbullerdirektivet) trädde i kraft 18.7.2002 (2). Syftet med 
direktivet är att samla in jämförbart material om omgivningsbuller från medlems-
staterna och att fastställa en handlingsmodell för gemenskapen med vars hjälp man 
kan förhindra, förebygga eller minska de skadliga effekterna av exponering för 
omgivningsbuller. Direktivet förpliktar till insamling, jämförelse och förmedling av 
omgivningsbullerinformation. För att uppnå målen utreds exponeringen för 
omgivningsbuller, utarbetas handlingsplaner för att förebygga och minska bullret och 
förmedlas information om omgivningsbuller och dess konsekvenser till invånarna. 
Omgivningsbullerdirektivet har kompletterats 2015 med direktiv (EU) 2015/996 (3), 
vars bilaga innehåller den gemensamma beräkningsmetoden CNOSSOS-EU. Denna 
beräkningsmetod användes första gången vid bullerutredningarna 2017. 
 
De senaste bullerutredningarna enligt direktivet färdigställdes 2017, och handlings-
planerna för bullerbekämpning ska vara klara den 18 juli 2018. Utredningarna och 
handlingsplanerna utarbetades nu för tredje gången. Bullerutredningarna och 
handlingsplanerna för bullerbekämpning ska ses över vart femte år. 
 
Bestämmelser om det nationella genomförandet av omgivningsbullerdirektivet finns i 
miljöskyddslagen (527/2014) (4). Lagen ersätter den tidigare miljöskyddslagen 
(86/2000) samt ändringen av den (459/2004) i fråga om bullerutredningar och 
handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter. 
Bestämmelser om nyckeltalen för buller, det detaljerade innehållet i bullerutredningar 
och handlingsplaner samt om tidtabellen för utarbetandet av dem ingår i statsrådets 
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förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som 
Europeiska gemenskapen förutsätter (801/2004) (5). 
 

1.3  Innehållet i handlingsplanen för 
bullerbekämpning 

Enligt förordningen ska handlingsplanen för bullerbekämpning innehålla följande 
uppgifter 
 

• vem som utarbetat handlingsplanen 
• ett sammandrag av resultaten av bullerutredningen 
• vilka riktvärden som använts för bullernivån 
• en uppskattning av antalet personer som exponeras för bullret 
• en specificering av problem och situationer som måste åtgärdas 
• en beskrivning av det eller de områden som handlingsplanen gäller 
• uppgifter om bullerbekämpningsåtgärder som vidtas eller bereds 
• uppgifter om bullerbekämpningsåtgärder under de fem följande åren 
• en långsiktsplan för att minska olägenheter av buller 
• en uppskattning av tysta områden i befolkningskoncentrationer 
• uppgifter om finansieringen 
• en plan för verkställigheten och utvärderingen av resultaten 
• en uppskattning av hur bekämpningsåtgärderna enligt handlingsplanen 

påverkar antalet personer som exponeras för buller 
• uppgifter om hörande av allmänheten samt 
• ett sammandrag av handlingsplanen. 

 
Handlingsplanen för bullerbekämpning kan omfatta åtgärder i anslutning till trafik-
planering, planering av områdesanvändningen, tekniska åtgärder kring bullerkällorna, 
val av tystare bullerkällor, tidsmässig eller regional begränsning av bullerspridningen 
samt andra åtgärder för att begränsa bullret, såsom ekonomisk styrning. 
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2  Utgångspunkter för handlingsplanen 

2.1  Tidigare handlingsplaner för buller-
bekämpning 

Handlingsplaner för bullerbekämpning enligt omgivningsbullerdirektivet har ut-
arbetats två gånger tidigare, 2008 och 2013. År 2008 utarbetades separata handlings-
planer för de landsvägar och de järnvägar som förvaltas av staten. Dåvarande 
Vägförvaltningen utarbetade Handlingsplan för bekämpning av landsvägsbuller 2008–
2012 (6) och Banförvaltningscentralen utarbetade Handlingsplan för buller-
bekämpning gällande de livligast trafikerade banavsnitten (7). I handlingsplanerna 
utsågs de 44 viktigaste landsvägsobjekten och de 10 viktigaste järnvägsobjekten, som 
krävde bullerbekämpning. För dessa objekt planerades preliminär bullerbekämpning. 
 
I Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning 2013–2018 (8), som blev klar 2013 
och som omfattande sådan landsvägar och järnvägar som direktivet avser, 
identifierades 58 betydande bullerbekämpningsobjekt. En del av de 45 identifierade 
landsvägsobjekten var samma som i handlingsplanerna för bullerbekämpning från 
2008. För objekten planerades preliminärt strukturell bullerbekämpning, genom 
vilken cirka 11 800 invånare dagtid och cirka 11 400 invånare nattetid kan skyddas 
mot buller som överstiger riktvärdena. Kostnadskalkylen för den planerade buller-
bekämpningen var sammanlagt cirka 111 miljoner euro. Dessutom identifierades 13 
betydande bullerbekämpningsobjekt invid järnvägarna. På dessa kan cirka 10 700 
invånare dagtid och cirka 9 400 invånare nattetid skyddas mot buller som överstiger 
riktvärdena genom den planerade bullerbekämpningen. I bullerutredningen för 
järnvägar från 2012, som handlingsplanen baserade sig på, har man i efterhand 
upptäckt vissa inexaktheter. Antalet som exponeras för buller på järnvägsobjekten har 
beräknats på nytt i samband med denna handlingsplan utifrån den bullerutredning 
som gjordes 2017. Kostnadskalkylen för bullerbekämpningsåtgärder på järnvägs-
objekten var sammanlagt cirka 43 miljoner euro. 
 
I de tidigare handlingsplanerna för buller behandlades strategin och finansieringen 
för bullerbekämpningen. Tyngdpunkten i planerna låg dock på identifiering av buller-
bekämpningsobjekt och preliminär planering av den strukturella bullerbekämpningen. 
 

2.2  Vidtagande av de planerade åtgärderna 

I handlingsplanen för bullerbekämpning från 2013 konstaterades att det är svårt att få 
finansiering för separata bullerbekämpningsprojekt. Av denna orsak hade största 
delen av bullerbekämpningsobjekten i handlingsplanerna från 2008 inte genomförts. 
Situationen har varit densamma efter den handlingsplan som utarbetades 2013, för 
inte ett enda bekämpningsobjekt som föreslogs i handlingsplanen har genomförts 
som ett separat bullerbekämpningsprojekt. Bullerbekämpningen på tre objekt i 
handlingsplanen genomfördes helt och hållet i samband med ett vägförbättrings-
projekt. På två objekt genomfördes en del av bullerbekämpningen; ett i samband med 
byggandet av en planskild korsning och ett genom byggandet av en sekundär vall. 
Åren 2008-2012 genomfördes bullerbekämpning i form av separata projekt på fyra 
objekt, så i detta avseende ha situationen försämrats efter 2013. 
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Åren 2012-2017 genomfördes bullerbekämpning på cirka 142 km inom Trafikverkets 
samtliga projekt. Detta var nästan 60 % mera än de 90 kilometer där buller-
bekämpning genomfördes 2008-2012. Genom den bekämpning som genomfördes 
2012-2017 skyddades cirka 13 600 invånare, vilket var 95 % mera än de 7 000 
invånare som skyddades 2008-2012. I tabell 1 specificeras bullerbekämpningen och 
antalet skyddade invånare enligt projekttyp. Som sammanfattning kan man säga att 
under de senaste fem åren har det genomförts mera bullerbekämpning än under de 
föregående fem åren, men antalet separata bullerbekämpningsprojekt har minskat. 

Tabell 1  Bullerbekämpning och invånare som skyddats inom ramen för Trafik-
verkets projekt 2012-2017. 

Projekttyp Skyddade invånare Byggda skärmar (m) 

Basväghållningsprojekt 2 100 14 700 

Vägutvecklingsprojekt 10 800 124 000 

Banutvecklingsprojekt 700 3 500 

Sammanlagt 13 600 142 200 
 
Största delen av bullerbekämpningen invid landsvägar och järnvägar sker i samband 
med utvecklingsprojekt på trafiklederna. Utvecklingsprojekt innebär oftast att en 
befintlig väg eller järnväg förbättras, men delvis byggs även nya sträckningar. Buller-
bekämpning förbättrar då den nuvarande situationen och förebygger nya olägenheter. 
En betydande del av bullerbekämpningen 2013-2017 har genomförts i samband med 
följande projekt: 
 

• Rv3 förbättring på avsnittet Osara-Kyröskoski  
• Rv4 förbättring vid Rovaniemi på avsnittet Oijustie-Erottaja  
• Rv5 S:t Michels omfartsväg  
• Rv5 Päiväranta-Vuorela  
• Rv6 Taavetti-Villmanstrand, Kärki-Mattila, Mattila-Muukko och Ahvenlampi-

Mansikkala  
• Rv6 förbättring på avsnittet Repokallio-Käpykangas och Reijola-Repokallio  
• Rv7 Forsby-Lovisa-Kotka  
• Rv8 Reso-Masku-Nousis  
• Rv8 Smedsby omfartsväg  
• Rv14 Nyslotts omfartsväg  
• Rv19 Seinäjoki östra omfartsväg  
• Sv 51 Kyrkslätt-Stensvik 
• Sv 51 (Västerleden) vägarrangemang i anslutning till Västmetron  
• Lv 148 förbättring vid Kervo 
• Ring I och Ring III förbättringsprojekt 

 
Bullerbekämpning invid landsvägar och järnvägar genomförs också när kommunerna 
bygger nya bostadsområden invid trafikleder. I samband med byggnadsprojekten 
försöker man förhindra att nya bullerföroreningar uppkommer. 
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2.3  Bullerutredningarna 2017 

De bullerutredningar enligt omgivningsbullerdirektivet som blev klara 2017 utarbeta-
des för sådana befolkningskoncentrationer, trafikleder och flygplatser som avses i 
direktivet. Trafikverket ansvarade för utarbetandet av utredningar om sådana lands-
vägar (trafikmängd mer än 3 miljoner fordon per år) och järnvägar (trafikmängd mer 
än 30 000 tåg per år) som avses i direktivet. Som utgångsmaterial för denna 
handlingsplan användes de utredningar som omfattade trafikleder som förvaltas av 
Trafikverket. Dessa var: 
 

• Trafikverkets EU-bullerutredning för landsvägar 2017 (9) 
• Trafikverkets EU-bullerutredning för järnvägar 2017 (10) 
• Huvudstadsregionens bullerutredning enligt omgivningsbullerdirektivet 2017 

(11) 
• Lahtis bullerutredning 2017. Beräkningar enligt EU:s omgivningsbuller-

direktiv. (12) 
• Omgivningsbullerutredning enligt omgivningsbullerdirektivet i Åbo (13) 
• Tammerfors stads bullerutredning enligt miljöskyddslagen 2017 (14) 
• Jyväskylä stads bullerutredning 2017 (15) 
• Kuopio stads EU-bullerutredning 2017 (16) 
• Uleåborgs stads bullerutredning 2017 (17) 

 
Som utgångsmaterial användes också den sammandragsrapport som sammanställts 
över resultaten från de landsvägar och järnvägar som omfattas av ovannämnda 
utredningar, Trafikverkets bullerutredning för landsvägar och järnvägar 2017 (18). 
 
På följande bild 1 presenteras de landsvägar och järnvägar enligt direktivet som har 
beaktats i bullerutredningarna 2017. 
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Bild 1  Landsvägar (med rött) och järnvägar (med grönt) enligt direktivet som 
omfattas av bullerutredningarna 2017. 

Utredningarna 2017 omfattade cirka 2 100 kilometer landsvägsnät och cirka 240 kilo-
meter bannät. I utredningarna uppskattades det omgivningsbuller som lands- och 
järnvägstrafiken orsakar med hjälp av kartor som utarbetades över bullerzoner och 
genom att man uppskattade antalet invånare som exponeras för buller inom buller-
zonerna. Utredningarna beskriver bullersituationen 2016. Bullerberäkningarna 
gjordes med beräkningsmetoden CNOSSOS-EU, som omgivningsbullerdirektivet 
förutsätter, med bullermåtten Lden för dag-kvälls-nattbullernivån och Lnatt för natt-
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bullernivån. Detta var första gången som beräkningsmetoden användes, liksom den 
nya metod att beräkna antalet invånare som beskrivs i direktivet. 
 
Enligt utredningarna 2017 exponerades sammanlagt 281 870 invånare för buller som 
överstiger 55 dB (Lden) från landsvägar, vilket är cirka 5,1 procent av hela Finlands 
befolkning. Sammanlagt 142 350 invånare exponerades nattetid för buller som över-
stiger 50 dB (Lnatt) från landsvägar. Sammanlagt 51 900 invånare exponerades för 
buller som överstiger 55 dB (Lden) från järnvägar, vilket är cirka 0,9 procent av hela 
Finlands befolkning. Sammanlagt 33 680 invånare exponerades nattetid för buller 
som överstiger 50 dB (Lnatt) från järnvägar. 
 

2.4  Övrigt utgångsmaterial 

Utöver bullerutredningarna och den föregående handlingsplanen för buller-
bekämpning har som utgångsmaterial använts Trafikverkets handlingsplaner och rikt-
linjer, som har utgjort underlag för utarbetandet av långsiktsplanen i kapitel 4 . För att 
fastställa åtgärderna i kapitel 5 har dessutom använts olika källmaterial. Alla dessa 
presenteras i källförteckningen i slutet av rapporten. 
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3   Information och deltagande 

Ungefär 140 experter från Trafikverket och NTM-centralerna inbjöds att komma med 
idéer till bullerbekämpningsåtgärder. Idékläckningen genomfördes med hjälp av det 
webbaserade idéfabriksverktyget Ideatehdas, där deltagarna bedömde och 
kommenterade färdiga idéer, samt kom med egna idéer.  
 
Idéfabriken var öppen 12-25.10.2017, och under denna tid bedömdes både färdiga 
fröidéer och användarnas egna idéer. Deltagandet var livligt, och det kom både nya 
idéer och kommentarer där idéerna vidareutvecklades på ett förtjänstfullt sätt. Det 
kom sammanlagt 43 nya idéer. Det gjordes 504 idébedömningar, och antalet 
kommentarer var 221. Metoden upplevdes som mera inspirerande och diskuterande 
än en vanlig enkät, eftersom deltagarna också växelverkade sinsemellan, och fick 
vidareutveckla de idéer som kommit. 
 
Idéerna i idéfabriken kläcktes och kommenterades under två teman; vilka åtgärder 
kunde vidtas för att minska bullerföroreningarna och vilka riktlinjer borde Trafikverket 
ge för att bullersituationen invid trafiklederna ska förbättras på lång sikt. Under varje 
session bedömde den som svarade fem idéer under vartdera temat. Idéerna valdes 
slumpmässigt bland fröidéerna och de idéer som användarna kommit med dittills. 
Efter bedömningen fick den som svarade också kommentera hur idén skulle 
genomföras, eller varför den inte upplevdes som fungerande. Nedan presenteras 
några av de idéer som väckte mest diskussion under vartdera temat. 
 
Vilka åtgärder kunde vidtas för att minska bullerföroreningarna? 
 

• Sänk hastighetsbegränsningarna lokalt vid känsliga objekt eller nattetid. 
• Påverka människornas attityder till buller, bekämpningsmetoder och ljud-

miljöns kvalitet genom växelverkan och information. 
• Planläggningsmetoder – undvik att planlägga nya bostadsområden på buller-

känsliga områden 
 
Vilka riktlinjer borde Trafikverket ge för att bullersituationen invid trafiklederna ska 
förbättras på lång sikt? 
 

• Utarbeta principer för trafikledsprojekt för att fastställa en tillräcklig skydds-
nivå och för en rimlig nivå på den strukturella bullerbekämpningen för att 
hålla kostnaderna under kontroll. 

• Styr resenärerna att använda kollektivtrafik med hjälp av väganvändaravgifter 
eller vägtullar. 

• Kom överens med kommunerna om gemensamma riktlinjer för att genomför 
bullerbekämpning och fördela kostnaderna. 

 
Idéerna och kommentarerna användes som underlag vid utarbetandet av den lång-
siktiga strategin i kapitel 4 samt vid valet och specificeringen av åtgärder i kapitel 5 . 
På så vis erhölls ett bredare perspektiv än en arbetsgrupps på behövliga åtgärder och 
möjligheterna att genomföra dem i praktiken. 
 
Bestämmelser om växelverkan i anslutning till handlingsplanen för bullerbekämpning 
finns i 152 § i miljöskyddslagen. Utlåtande om handlingsplaner ska begäras av 
kommunerna inom det område som påverkas, landskapsförbunden och närings-, 
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trafik- och miljöcentralerna. Registrerade föreningar eller stiftelser som avses i 186 § i 
miljöskyddslagen samt personer vilkas boende, arbete eller övriga omständigheter 
kan påverkas av handlingsplanen ska ges möjlighet att framföra sin åsikt om planen. 
 
Handlingsplanerna för bullerbekämpning förs in i miljövårdens datasystem samt 
delges berörda kommuner, landskapsförbund och närings-, trafik- och miljöcentraler 
samt flygfältsoperatörer. 
 

3.1  Utlåtanden och kommentarer 

Utkastet till handlingsplan för bullerbekämpningen lades fram under maj 2018 på 
Trafikverkets webbplats. Ett meddelande om detta skickades till kommunerna inom 
utredningsområdet, och dessutom till närings-, trafik- och miljöcentralerna, land-
skapsförbunden, kommunförbundet, miljöförvaltningen samt Finavia. Dessutom 
informerades det om utkastat via Trafikverkets egna informationskanaler samt via 
sociala medier. 
 
Det kom 11 utlåtanden samt kommentarer från 7 invånare angående utkastet till 
handlingsplan. Åsikterna användes som hjälp när handlingsplanen finslipades. Ett 
sammandrag av utlåtandena och kommentarerna samt genmälena finns i bilaga 2. 
 
I flera utlåtanden ansågs det viktigt att säkra finansiering för strukturell buller-
bekämpning. Dessutom efterlystes smidigare samarbete mellan staten och 
kommunerna för att minska bullerföroreningarna. I flera utlåtanden påpekades att 
överskottsmassor kunde användas för bullerbekämpning. I utlåtandena föreslogs 
också att sänkta hastighetsbegränsningar eller möjligheten till alternerande 
hastighetsbegränsningar ska granskas på trafikleder genom eller in till städer, om det 
finns många invånare inom trafikledens influensområde. 
 
I invånarkommentarerna efterlystes mera allmänt bullerbekämpning, och 
kommentarer kom i synnerhet från flera invånare invid riksväg 3 i Lembois. En 
önskade att sänkta hastighetsbegränsningar inte skulle användas som buller-
bekämpningsmetod. 
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4  Långsiktig strategi för att minska 
bullerföroreningarna 

I kapitel 5 behandlas Trafikverkets bullerbekämpningsåtgärder under den femårs-
period som denna handlingsplan omfattar. Det viktiga är emellertid att buller-
bekämpningen är långsiktig och sker med framförhållning, och målen och riktlinjerna 
för verksamheten bör sträcka sig längre än till 2023. I detta kapitel presenteras 
Trafikverkets mål för bullerbekämpningen samt riktlinjer på längre sikt, som gör att 
bullerföroreningarna minskar om de följs. 
 
En del av de bullerbekämpningsmetoder som nämndes i den långsiktiga strategin i 
den föregående handlingsplanen för bullerbekämpning, som omfattande åren 2013-
2018, har lyfts upp bland de åtgärder som ska främjas under denna femårsperiod. 
Största delen av de långsiktiga målen för bullerbekämpningen i den föregående 
handlingsplanen gäller fortfarande. 
 

4.1  Mål 

De bullerbekämpningsmål för väg- och banhållningen som ställts i de tidigare 
handlingsplanerna för buller utgick från statsrådets principbeslut om bullerkämpning 
från 2006 (19) och det riksomfattande åtgärdsprogrammet för bullerbekämpning från 
2004. Principbeslutet upphävdes 31.12.2015, men målen enligt det är inskrivna i 
Miljöstrategin för trafiken 2013-2020 (1), som gäller hela förvaltningsområdet. 
Samma mål ingår i Trafikverkets riktlinjer för miljön (20), samt Trafikverkets miljö-
program 2017-2020 (21), som konkretiserar och preciserar riktlinjerna för miljön. 
 

 
 
Antalet invånare i hela Finland som exponerades för buller från landsvägar och järn-
vägar som överstiger riktvärdena uppskattades 2003. Antalet exponerade invånare 
samt målsituationen presenteras nedan (Bild 2). 
 
 

 

Bild 2  Antalet exponerade för buller som överstiger riktvärdena 2003 och målet 
2020. 

Enligt Miljöstrategin för trafiken är målet att antalet som exponeras för buller som 
överstiger 55 dBA från trafiken ska minska med cirka 20 % från nivån 2003 före 
2020. 
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Det går inte att direkt följa hur målet uppnås utifrån bullerutredningarna enligt 
direktivet, eftersom bullerutredningarna inte omfattar hela trafikledsnätet, för vilket 
både uppskattningen och målet har utarbetats. De bullerutredningar som gjordes 
2012 och 2017 är de mest omfattande som gjorts och ger en bra uppfattning om hur 
bullersituationen förändrats invid landets livligaste trafikleder.  
 
Enligt uppskattningen från 2012 är antalet som exponeras för buller från lands-
vägarna som överstiger riktvärdena cirka 285 000, och enligt bullerutredningarna från 
2017 har antalet exponerade hållits på motsvarande nivå. Det finns ingen tillförlitlig 
uppskattning av antalet exponerade för järnvägsbuller från 2012, men enligt 
beräkningarna från 2017 ligger antalet exponerade nära 2003 års nivå. 
 
De strategiska målen för bullerbekämpningen har inte förändrats, men frågan om 
förutsättningarna att uppnå dem är ännu aktuellare än förr. Det räcker inte som 
bullerbekämpningsmetod att påverka bullrets spridning med bullerskärmar, utan man 
måste också försöka påverka bullerutsläppen.  
 

4.2  Åtgärder och riktlinjer 

I Miljöstrategin för trafiken 2013-2020 konstateras att exponeringen för buller från 
existerande landsvägar och järnvägar minskas i enlighet med Trafikverkets 
handlingsplan för bullerbekämpning. Strävan är att inom förvaltningsområdets ram 
reservera minst 1–3 mn €/år åren 2013–2015 och minst 3–6 mn €/år åren 2016–2020 
för bullerbekämpning; sammanlagt alltså minst 18–39 mn € åren 2013–2020.  
 
Finansieringen av bullerbekämpningen har inte förverkligats på ovan beskrivet sätt 
2013-2017. Bullerbekämpning invid de nuvarande trafiklederna har genomförts 
betydligt mindre än målet i form av separata projekt. De förverkligade objekten har i 
huvudsak ingått i utvecklingsprojekt på trafiklederna. 
 
Målen för bullerbekämpningen nås inte enbart genom att bygga bullerskärmar, utan 
som det konstateras i Miljöstrategin för trafiken måste tyngdpunkten ligga på att 
minska bullerutsläppen. I Trafikverkets miljöprogram har följande metoder 
identifierats för att minska olägenheterna i form av buller och vibrationer: 
 

• Uppkomsten av nya olägenheter i form av buller och vibrationer förebyggs 
o planering av markanvändningen och trafiken 
o bra planering, byggande och underhåll av trafikleder 
o hastighetsbegränsningar 
o underhåll av trafikleder och trafikledskonstruktioner 

• Nuvarande bullerproblempunkter utreds och prioriteras och nödvändiga 
åtgärder planeras 

• Olägenheterna i form av buller och vibrationer minskas med hjälp av ett brett 
metodurval 

• Hanteringen av buller och vibrationer utvecklas. 
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4.2.1  Förebyggande åtgärder 

När nya väg- eller järnvägsprojekt samt grundförbättringsprojekt genomförs är 
principen att inte förorsaka några nya bullerföroreningar och att antalet som 
exponeras för buller som överstiger riktvärdena inte ska stiga. Målet för 
bekämpningen av bullerföroreningar är att åstadkomma bästa möjliga skyddseffekt 
med tillgängliga resurser. Situationen för dem som bor i närheten av en ny trafikled 
förblir oförändrad, och strävan är att förbättra situationen åtminstone för dem som 
exponerades för höga bullernivåer innan projektet genomfördes.  
 
En stor del av bullerbekämpningen genomförs i samband med utvecklingsprojekt när 
en ny trafikled byggs eller en existerande trafikled förbättras. I samband med 
åtgärderna säkerställs att nya olägenheter inte uppstår och dessutom förbättras 
situationen är dem som exponeras för närvarande. Största delen av finansieringen går 
till utvecklingsprojekt, som utgör en betydande del av Trafikverkets buller-
bekämpning. Under perioden för denna handlingsplan 2018-2023 genomförs buller-
bekämpning inom till exempel följande projekt: 
 

• Rv 4 Uleåborg---Kemi 
• Rv 12 Lahtis södra ringväg 
• Helsingfors---Riihimäki utökning av kapaciteten 
• Luumäki---Imatra järnväg 

 
Det viktigaste sättet att förebygga bullerföroreningar är planering av mark-
användningen. Med hjälp av markanvändningsplaner kan byggandet styras så att 
markanvändning som störs av buller, såsom boende, inte placeras på bullerområden. 
Om det måste byggas på ett bullerområde för att åstadkomma en fungerande 
samhällsstruktur, kan byggandet styras genom planer (landskaps-, general- och 
detaljplaner) så att områden för utomhusvistelse och byggnadernas inomhuslokaler 
blir tillräckligt tysta. Med hjälp av markanvändningsplaner påverkas också 
placeringen av nya trafikleder, för innan de förverkligas måste deras placering anges i 
en plan med rättsverkningar. 
 
Genom planering av markanvändningen kan man också på lång sikt påverka 
trafikmängderna på vägar och gator. Placeringen av olika funktioner, i synnerhet 
service och bosättning, samt tillhandahållandet av förutsättningar för gång- och 
cykeltrafik och kollektivtrafik med god servicenivå kan avsevärt påverka person-
biltrafikens utveckling. 
 
Det går att förebygga bullerföroreningar genom att planera markanvändningen, 
trafiklederna och trafiken som en helhet så att man undviker uppkomsten av buller-
föroreningar och beaktar förebyggandet av bullerföroreningar. 
 
4.2.2  Lindring av befintliga bullerföroreningar 

Befintliga bullerföroreningar kan minskas på flera olika sätt, genom att påverka såväl 
utgångsbullernivån som bullerspridningen. Utgångsbullernivån påverkas genom 
tekniska fordonslösningar, samt till exempel beläggningslösningar, sänkt hastighet 
och styrning av trafiken på trafiklederna. Bullerspridningen kan påverkas genom 
placering av bullerkänsliga funktioner, bullerskärmar samt ljudisolerande 
konstruktioner. 
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I tabellerna på följande sida uppräknas metoder att påverka bullerkällan (Tabell 2) 
och metoder att påverka spridningen av bullerutsläpp (Tabell 3). I fråga om 
metoderna nämns vilka trafikledstyper de berör, samt beskrivs anmärkningar som 
gäller dem. Om metoden behandlas bland åtgärderna i kapitel 5 , hänvisas det i 
tabellen till detta kapitel i rapporten. 
 
4.2.3  Utvecklande av bullerbekämpningen 

Medan handlingsplanen utarbetades samt i utlåtandena framkom metoder att 
utveckla bullerbekämpningen som inte hade tagits med bland de åtgärder som enligt 
förslaget ska utvecklas inom den närmaste framtiden, men som delvis nu och i större 
utsträckning i framtiden eventuellt är viktiga bullerhanteringsmetoder. De saker som 
lyfts fram uppräknas nedan. 
 

• Utnyttjande av bullerskärmar för andra ändamål (till exempel solpaneler 
placeras på dem) 

• Utnyttjande av överskottsmassor för bullerbekämpning; förutsätter sam-
arbete mellan kommunen och trafikledshållaren 

• Bättre samordning av målen för trafiken och markanvändningen 
• Beaktande av hälsoskador som orsakas av buller och kostnaderna för dem, 

varigenom bullerbekämpningens nyttiga effekter fås fram bättre. 
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Tabell 2 Bullerbekämpningsmetoder som kan påverka bullerutsläppen.  

Bullerbekämpningsmetod Trafikledstyp Anmärkningar 

Lågbullerbeläggningar Landsvägar • Bullernivån sjunker 2-3 dB 

• Dyrare än vanliga beläggningar 

• Sämre hållbarhet än normal 

beläggning 

• Åtgärd i avsnitt 5.3  

Rälsslipning Järnvägar • Sänker bullernivån 2-6 dB 

• I Finland används hyrd utrustning, 

och slipningens årliga geografiska 

täckning är liten 

• Åtgärd i avsnitt 5.2  

Sänkt hastighet Landsvägar • Inverkar också på trafiksäkerheten 

och utsläppen på landsvägar 

• Inverkan av en sänkning av 

landsvägshastigheterna med 

20 km/h är 2-4 dB 

• Åtgärd i avsnitt 5.3  

Minskad användning av 

dubbdäck 

Landsvägar • Friktionsdäck är tystare 

• Beläggningarna håller bättre 

• Tysta beläggningar kan användas 

på de livligare trafiklederna 

• Partikelutsläppen minskar 

Tystare bilteknik Landsvägar • Positiv inverkan vid lägre 

hastigheter 

• Lägre motorbuller kan kompensera 

ökade trafikmängder i tätorter 

Tystare tågmateriel Järnvägar • Anskaffningen av tystare tåg-

material än tidigare styrs genom 

EU-rättsakter (s.k. TSD Buller) 

• Kompositbromsar behandlas i 

avsnitt 5.5  
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Tabell 3 Metoder att påverka bullerspridningen. 

Bullerbekämpningsmetod Trafikledstyp Anmärkningar 

Placering av funktioner Landsvägar, 

järnvägar 

• På bullerområden placeras 

funktioner som inte störs och som 

skyddar de exponerade 

• Känsliga funktioner flyttas till 

skyddade områden 

Bullerskärmar Landsvägar, 

järnvägar 

• Bullerföroreningar undanröjs 

genom att det byggs en buller-

skärm mellan trafikleden och den 

nuvarande markanvändningen 

• Bullerplank och bullerräcken kräver 

underhåll för att fungera 

• Kontroll av skärmarnas skick och 

bullernivån betjänar 

programmering av 

bastrafikledshållningen 

• Åtgärder i avsnitten 5.1 och 5.4  

Bättre ljudisolering i 

byggnader 

Landsvägar, 

järnvägar 

• Inomhusbullernivån förbättras 

• Dyrt i efterhand, men i enstaka 

objekt ofta billigare än att bygga 

bullerskärm 
 
 

4.3  Kostnader för bullerbekämpning 

4.3.1  Kostnadsansvar 

De rekommendationer för kostnadsfördelningen som allmänt iakttas i fråga om 
bullerbekämpningen på landsvägar finns beskrivna i publikationen Principer för 
kommunens och statens kostnadsansvar inom landsvägshållningen (22). Enligt den 
fördelas byggnadskostnaderna för bullerskärmar i syfte att bekämpa befintliga buller-
föroreningar så att staten står för 75 % och kommunen för 25 %. Om kommunen har 
behov av bekämpning för att göra det möjligt att använda tilläggsmark, svarar 
kommunen för tilläggskostnaderna för detta. 
 
Staten svarar för kostnaderna för att bygga bullerskärmar för att undanröja eller 
lindra ökade bullerföroreningar i samband med att en ny landsväg byggs eller en 
befintlig förbättras. När kommunen planlägger verksamhet som kräver buller-
bekämpning i närheten av en befintlig väg svarar kommunen för bullerbekämpnings-
kostnaderna. 
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Det har inte angetts någon enhetlig princip för fördelningen av kostnaderna för 
bullerbekämpning inom järnvägstrafiken, utan kostnadsfördelningen vid bekämpning 
av befintliga bullerföroreningar bestäms från fall till fall. På den totala summan 
tillämpas ofta på samma sätt som i fråga om landsvägar en statsandel på 75 % och en 
kommunandel på 25 %. 
 
När det gäller underhåll är huvudprincipen att bullerskärmens ägare svarar för 
kostnaderna. Bullerskärmarna invid landsvägar och järnvägar ägs av staten, om man 
inte kommer överens om något annat. Bullerskärmskonstruktioner på väg- och järn-
vägsområden ägs av staten. I parkområden och områden som planlagts som grön-
områden ägs bullerskärmarna i regel av kommunen. Bullerskärmar på tomtområden 
ägs av fastighetsägaren. 
 
Ägarna kan komma överens om underhållsansvaret för bullerskärmar även på andra 
sätt genom ett separat avtal. Exempelvis när en bullervall ligger delvis eller helt 
utanför trafikområdet eller när den gränsar till ett grönområde som kommunen sköter, 
kan det med tanke på skötseln vara bra att komma överens om att kommunen sköter 
underhållet av den del som ligger utanför vägområdet eller av den sluttning som 
vetter mot grönområdet. 
 
4.3.2  Framtida finansiering 

Finansieringen av bullerbekämpningsåtgärderna i denna handlingsplan innebär en 
stor utmaning eftersom särfinansiering saknas. Största delen av finansieringen 
kommer sannolikt att vara bunden till utvecklingsprojekt på trafikleder och 
bastrafikledshållningen. Finansieringen för att lindra miljöproblem har behandlats i 
flera av de planer som styr Trafikverkets verksamhet. 
 
De medel som står till buds för bastrafikledshållningen är knappa och för närvarande 
har det inte anvisats så mycket finansiering som skulle krävas för att nå buller-
bekämpningsmålen. Enligt riktlinjerna i Trafikverkets verksamhets- och ekonomiplan 
2015-2018 genomförs bullerbekämpning endast i samband med utvecklings-
investeringar. Utvecklingsprojekten är emellertid inte geografiskt heltäckande, och 
många av de nuvarande problemområdena beaktas inte. Bullerbekämpning enligt 
planen skulle kräva mer särfinansiering, som det redan tidigare år har konstaterats 
vara svårt att få. 
 
Exakta uppgifter om underhållsbehovet och underhållskostnaderna för det befintliga 
bullerskärmsbeståndet saknas. De första bullerskärmarna uppfördes i början av 1970-
talet, men största delen av de befintliga skärmarna byggdes under åren 1993–2003. 
De flesta bullerskärmarna är fortfarande funktionsdugliga, men de kräver underhåll. 
Underhållet omfattar bland annat reparation av skador på bullerplanken och deras 
fundament samt höjning av bullervallar som sjunkit ihop. En del av de gamla 
bullerplanken måste i praktiken bytas ut. Många av de bullerskärmar som borde 
repareras uppfyller inte dagens bullerbekämpningskrav och det gör att kostnaderna 
stiger. På många ställen borde bullerskärmarna och höjas eller förlängas i 
trafikledens riktning. 
 



23 

Många av skärmarna är mycket dyra att iståndsätta. Kostnader orsakas dels av 
reparation och anskaffning av element och dels av rivning och avfallshantering av 
gamla element. Kostnaderna för till exempel avfallshantering av gamla ljud-
absorberande kassetter och impregnerat virke är höga, eftersom de utgör problem-
avfall som kräver specialbehandling. 
 
Kostnadskalkylen försvåras av att underhållsarbetet också omfattar bland annat 
trafikarrangemang samt naturvårdsarbeten på bullervallarna. Det svåra arbetet på 
bullerskärmar längs livligt trafikerade motorvägar och livliga elektrifierade 
järnvägsavsnitt måste delvis utföras under veckoslut och nattetid, vilket ytterligare 
ökar kostnaderna. 
 
Enligt en grov uppskattning som baserar sig på normalt underhåll av konstruktioner 
kostar underhållet och reparationerna av de befintliga bullerskärmarna minst två 
miljoner euro per år, vilket innebär en totalkostnad på över 10 miljoner euro under 
perioden 2018-2023. 
 
Vid granskningen av bullerbekämpningens kostnadseffekter borde man mera än nu 
beakta även nyttan av bekämpningen, eftersom de hälso- och välbefinnandeproblem 
som bullerexponering orsakar också medför kostnader för samhället. I projektet som 
gällde väg- och spårtrafikbullrets hälso- och välbefinnandeeffekter i Kuopio och 
Jyväskylä (LIMETKU) [30] uppskattades kostnadseffekterna av bullerexponeringen till 
cirka 25 miljoner euro i vardera staden. Största delen av kostnaderna orsakades av 
exponering för buller från vägtrafiken. Exempelvis i Kuopio exponeras cirka 32 200 
invånare för buller från vägtrafiken som överstiger 55 dB (Lden). Drygt 280 000 
invånare exponeras för en motsvarande bullernivå från landsvägar som förvaltas av 
Trafikverket. Enligt detta uppgår kostnaderna för exponering för buller från 
Trafikverkets trafikleder till tiotals, om inte hundra miljoner euro per år. När beslut 
fattas om finansieringen borde de totala effekterna och inte enbart kostnaderna 
beaktas. 
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5  Åtgärder på kort sikt 

I detta kapitel beskrivs Trafikverkets åtgärder för att minska bullerexponeringen inom 
landsvägars och järnvägars influensområde under de följande fem åren. Åtgärderna 
omfattar både bullerskärmar och forskningsprojekt. Alla åtgärder genomförs inte 
nödvändigtvis under denna femårsperiod, men det är viktigt att komma igång för att 
säkerställa att bullersituationen förbättras fortlöpande. 
 

5.1  Strukturell bullerbekämpning 

5.1.1  Bakgrundsuppgifter 

I den föregående handlingsplanen för bullerbekämpning 2013-2018 gjorde 
omfattande urval och prioriteringar av bullerbekämpningsobjekt. I handlingsplanen 
utvaldes sammanlagt 58 objekt invid landsvägar och järnvägar, och för dessa objekt 
planerades preliminärt strukturell bullerbekämpning. Som metoder användes 
bullervallar, bullerplank och bullerräcken samt på två objekt tyst asfalt. 
 
Endast en liten del av objekten i den föregående handlingsplanen har kunnat 
genomföras under den gångna femårsperioden, i första hand på grund av bristande 
finansiering. När denna handlingsplan utarbetades identifierades inga nya 
bekämpningsobjekt eftersom många av de tidigare utvalda objekten fortfarande inte 
hade genomförts. I förteckningen över tidigare objekt ströks genomförda objekt och 
objekt som kommer att genomföras inom den närmaste framtiden och resten av 
objekt togs med i denna handlingsplan. 
 
De landsvägsobjekt som inte genomförts överfördes som sådana från den föregående 
handlingsplanen till denna plan. Bullerberäkningarna för järnvägsobjekten upp-
daterades, eftersom beräkningarna i den föregående handlingsplanen baserade sig på 
bullerutredningen för järnvägar från 2012, där betydande osäkerheter upptäckts i 
resultaten. Bullerberäkningarna från 2017 avviker avsevärt från de tidigare resultaten, 
och i och med detta blir också antalet exponerade helt annorlunda. Även 
prioriteringen av objekten sågs över, och den nya prioriteringen har gjorts utifrån 
nyttokostnadsförhållandet. 
 
I 2013 års handlingsplan för bullerbekämpning utarbetades för varje objekt ett 
projektkort, som upptar en beskrivning av objektet, den planerade buller-
bekämpningen, antalet invånare som skyddas samt preliminär kostnadskalkyl. På 
projektkortet finns också en karta över objektområdets bullernivåer med den 
planerade bullerbekämpningen. 
 
Innehållet i projektkorten för landsvägarna har inte uppdaterats jämfört med 2013 års 
handlingsplan. De har utökats med en ruta för anmärkning, där det konstateras att 
den föreslagna bullerbekämpningen är preliminär, och att den kan ändras avsevärt 
vad gäller placering, höjd och typ. Även nya bullerskärmar kan läggas till när 
planeringen fortsätter, eller så kan gränserna för planeringsområdet ändras. 
Projektkorten för järnvägsobjekten uppdaterades med nya invånarantal, kostnader 
och bullerzoner. 
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5.1.2  Objekt där bullersituationen förändrades avsevärt 

Under den föregående handlingsplanperioden genomfördes bullerbekämpning på 
sammanlagt tre objekt. Dessutom förbättrades bullersituationen på fyra objekt. 
Samtliga objekt var landsvägsobjekt, ingen bullerbekämpning genomfördes på 
järnvägsobjekt. I det följande uppräknas objekten samt beskrivs den bekämpning som 
genomförts. 
 

• POS2 Rv 13 Kaihu-Silvasti, S:t Michel 
o Bekämpning genomfördes i samband med förbättringen av Rv 5 
o Bullerskärmarna är delvis lägre än vad som angavs i föregående 

handlingsplan, så även effekterna är delvis mindre än de angivna 
• UUD6 Sv 51 Frisängen, Esbo 

o Bekämpning har genomförts i enlighet med handlingsplanen i 
samband med Västmetrons anslutningsanordningar 

• UUD9 Lv 120 Tavastby, Vanda 
o Bullernivåerna i området sjönk när hastighetsbegränsningen sänktes 
o Fortfarande många exponerade, och objektet är med i handlingsplanen 

• UUD11 Sv 51 Nöykis, Esbo 
o Bekämpning har genomförts i enlighet med handlingsplanen i 

samband med Västmetrons anslutningsanordningar 
• UUD13 Lv 101 Smedsbacka, Helsingfors 

o Bullervallen har förverkligats, övriga skärmar är inte byggda 
o Resten av skärmarna förverkligas, och objektet har strukits i handlings-

planen 
• UUD22 Rv 1 Klobbskog, Esbo 

o Bekämpning genomfördes delvis i samband med byggandet av 
Torvknutens planskilda anslutning 

o Objektet är med i handlingsplanen 
• UUD25 Lv 120 Friherrs, Vanda 

o Bullernivåerna i området sjönk när hastighetsbegränsningen sänktes 
o Fortfarande många exponerade, och objektet är med i handlingsplanen 

 
5.1.3  Objekt som håller på att genomföras 

För närvarande är tre objekt kända där bullerbekämpning kommer att genomföras. 
 

• UUD2 Rv 1 Veikkola, Kyrkslätt 
o Finansieringen är delvis ordnad, och en utredning pågår där man 

kommer att besluta om åtgärderna 
o Resten av objektet står kvar i handlingsplanen 

• UUD4 Rv 1 Domsby-Smedsby, Esbo 
o Genomförs helt och hållet 
o Objektet har strukits i handlingsplanen 

• UUD13 Lv 101 Smedsbacka, Helsingfors 
o Bullervallen har förverkligats, övriga skärmar är inte byggda 
o Resten av objektet kommer att genomföras (MBT-avtalet 2016-2019) 
o Objektet har strukits i handlingsplanen 
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5.1.4  Uppdatering av järnvägsobjekten 

Handlingsplanens 13 järnvägsbullerbekämpningsobjekt uppdaterades eftersom 
antalet invånare och bullerzonerna inte var tillförlitliga till följd av osäkerheterna i 
bullerberäkningarna från 2012. Bullermodellens trafikuppgifter och invånaruppgifter 
uppdaterades i överensstämmelse med bullerutredningen från 2017. Bullernivåerna 
enligt de nya beräkningarna är klart lägre än i beräkningarna från 2012 på samtliga 
objekt. 
 
Höjden på skärmarna i bekämpningsplanen sågs över och sänktes så att skärmarnas 
maximala höjd invid järnvägen är 3 meter. Alla skärmar som tidigare varit 4 meter 
ändrades till 3 meter. Även de andra skärmarna sågs över, och om de konstaterades 
vara överdimensionerade, sänktes eller förkortades de. 
 
5.1.5  Prioritering av bekämpningsobjekt 

Prioriteringen överensstämmer i huvudsak med den föregående handlingsplanen. 
Prioriteringen av landsobjekten har gjorts utifrån de verkstäder som ordnades av 
respektive NTM-central i samband med föregående handlingsplan samt en nytto-
kostnadsanalys för objekten. Prioriteringen av objekten på NTM-centralen i Nylands 
område har ändrats något utifrån de förändrade förutsättningarna att genomföra 
dem. Järnvägsobjekten har prioriterats utifrån antalet invånare och en nyttokostnads-
analys. 
 
5.1.6  Effekterna av och kostnaderna för bullerbekämpningen 

 
 
Antalet invånare som gagnas och för vilka bullersituationen förbättras minst 3 decibel 
med hjälp av den angivna bullerbekämpningen, men den uppnådda bullernivån inte 
nödvändigtvis understiger det nationella riktvärdet är sammanlagt cirka 21 700. 
Antalet invånare som skyddas och som gagnas av bekämpningen presenteras nedan 
(Tabell 4).  

Tabell 4  Antalet invånare som skyddas och gagnas av bekämpningsåtgärderna. 

Trafikledsform Skyddade från 

buller som över-

stiger riktvärdena 

Gagnade -3 dB 

Landsvägar 10 497 16 178 

Järnvägar 4 627 5 500 

Sammanlagt 15 124 21 678 

 
Vid uppskattningen av bekämpningskostnaderna för bullerskärmar vid landsvägar och 
järnvägar har följande priser per enhet använts: 

• bullerräcke 500 €/m2 
• bullerplank 600 €/m2 
• bullervall 12,5 €/m3 

Genom bullerbekämpning på de objekt som valts ut till handlingsplanen kan 
sammanlagt cirka 15 100 invånare skyddas mot buller som överstiger riktvärdena. 
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På några objekt utnyttjades de kostnadskalkyler för bekämpningen som gjorts i 
samband med tidigare planer. För att beräkna bekämpningskostnaderna för lågbuller-
beläggning har som pris per enhet använts 90 000€/ kilometer normalbred 1+1-filig 
väg. Priset per enhet för tyst beläggning har för jämförbarhetens skull beräknats 
enligt livscykelkostnaderna under 20 år (23). Det har inte fastställts något pris för 
sänkt hastighet när bekämpningskostnaderna beräknats. 
 

 
 
Kostnadskalkylen för enskilda objekt anges på projektkorten i bilaga 1. 
 
5.1.7  Strukturella bekämpningsobjekt 2018-2023 

I tabellerna i detta kapitel presenteras bekämpningsobjekten i prioritetsordning. För 
enhetlighetens skull har numreringen av objekten har inte ändrats från föregående 
handlingsplan. Utöver objektets namn och prioritet anges kostnaderna för objektet för 
varje invånare som gagnas av bullerbekämpningen (som invånare som gagnas räknas 
sådana för vilka bullernivån sjunker med minst 3 dB), samt övriga saker som 
eventuellt bör beaktas. Exakta uppgifter om bekämpningsobjekten samt den 
preliminära bullerbekämpningen och bullerzonerna finns på projektkorten i bilagan.  
 
I tabellerna 5-13 anges bullerbekämpningsobjekten på landsvägarna enligt NTM-
centralernas ansvarsområden för trafik. I tabell 14 anges bekämpningsobjekten på 
järnvägarna. 

Tabell 5 Bullerbekämpningsobjekt på landsvägarna på NTM-centralen i Södra 
Österbottens område 

Objektkod Landskap Uppgifter 

om 

objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

EPO1 Österbotten Rv 3 

Sunnanvik, 

Vasa 

920 000 5 260  

Tabell 6 Bullerbekämpningsobjekt på landsvägarna på NTM-centralen i Sydöstra 
Finlands område 

Objektkod Landskap Uppgifter om 

objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

KAS1 Södra Karelen Lv 408 
Tyysterniemi-
Kariniemi, 
Villmanstrand 

3 582 000 4 680  

KAS2 Kymmenedalen Rv 15 
Hovinsaari, 
Kotka 

2 022 000 8 720  

De preliminära kostnadskalkylen för att genomföra de bullerbekämpningsobjekt 
som presenteras i handlingsplanen är sammanlagt cirka 126 miljoner euro. Lands-
vägsobjektens andel är cirka 88 miljoner euro och järnvägsobjektens andel cirka 
38 miljoner euro. 
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Tabell 7 Bullerbekämpningsobjekt på landsvägarna på NTM-centralen i Mellersta 
Finlands område 

Objektkod Landskap Uppgifter om 

objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

KES1 Mellersta 

Finland 

Rv 4 

Vaajakoski 

motorväg, 

Jyväskylä 

9 910 000 10 070  

KES2 Mellersta 

Finland 

Rv 4 Holsti, 

Jyväskylä 

798 000 7 320  

Tabell 8 Bullebekämpningsobjekt på landsvägarna på NTM-centralen i 
Lapplands område 

Objektkod Landskap Uppgifter om 

objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

LAP1 Lappland Lv 78 Kiiruna, 

Rovaniemi 

555 000 6 100  

LAP2 Lappland Sv 29 Pudas, 

Torneå 

613 000 15 330  

LAP3 Lappland Rv 4 Vilmilä, 

Kemi 

1 420 000 94 670 Exponerade för 

synnerligen hög 

bullernivå. 
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Tabell 9 Bullerbekämpningsobjekt på landsvägarna på NTM-centralen i 
Birkalands område 

Objektkod Landskap Uppgifter 

om 

objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

PIR1 Birkaland Rv 9 Atala-

Olkahinen, 

Tammerfors 

3 591 000 7 100 Invånarkommentarer 

om objektet medan 

handlingsplanen 

utarbetades. 

PIR2 Birkaland Rv 3 

Sääksjärvi, 

Lempäälä 

4 275 000 31 200 Kommentarer om 

objektet från flera 

invånare medan 

handlingsplanen 

utarbetades. 

PIR3 Birkaland Rv 12 

Ruskeepää, 

Nokia 

2 056 000 7 590  

PIR4 Birkaland Rv 12 

Lentola, 

Kangasala 

639 000 14 860  

Tabell 10 Bullerbekämpningsobjekt på landsvägarna på NTM-centralen i Norra 
Österbottens område 

Objektkod Landskap Uppgifter 

om 

objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

POP1 Norra 

Österbotten 

Rv 20 

Välikylä, 

Uleåborg 

1 361 000 22 310  

POP2 Norra 

Österbotten 

Rv 20 

Jääli, 

Uleåborg 

2 711 000 33 060 Det är inte nöd-

vändigtvis möjligt att 

höja de nuvarande 

skärmarna, vilket 

ökar kostnaderna. 
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Tabell 11 Bullerbekämpningsobjekt på landsvägarna på NTM-centralen i Norra 
Savolax område 

Objektkod Landskap Uppgifter om 

objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

POS1 Norra 

Savolax 

Rv 5 

Rahusenkangas, 

Kuopio 

4 126 000 7 840 Många klagomål 

om buller från 

objektet. 

Tabell 12 Bullerbekämpningsobjekt på landsvägarna på NTM-centralen i Nylands 
område 

Objektkod Landskap Uppgifter om 

objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

UUD1 Nyland Rv 3 

Håkansåker, 

Helsingfors 

5 248 000 5 720 Den tidigare 

vägplanen föråldrad. 

UUD2 Nyland Rv 1 Veikkola, 

Kyrkslätt 

6 600 000 14 630 Objektet genomförs 

delvis. 

UUD3 Nyland Rv 4 

Skogsbrinken-

Jokivarsi 

2 462 000 21 790 Objektet är ett av de 

objekt som 

genomförs enligt 

MBT-avtalet 2016-

2019. 

UUD5 Nyland Rv 3 Gruvsta, 

Vanda 

1 158 000 1 730  

UUD7 Nyland Lv 101 Botby, 

Helsingfors 

1 307 000 2 480 Planläggning pågår i 

området. 

UUD8 Nyland Rv 3 Norra 

Haga, 

Helsingfors 

3 858 000 3 920  

UUD9 Nyland Lv 120 

Tavastby, 

Vanda 

3 046 000 1 370 Hastigheten har 

sänkts efter 2013. 

UUD10 Nyland Lv 1456 

Kinnari-

Peltola, 

Träskända 

2 184 000 9 180  

UUD12 Nyland Lv 101 

Rönnbacka, 

Helsingfors 

1 634 000 3 510  
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Objektkod Landskap Uppgifter om 

objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

UUD14 Päijänne-

Tavastland 

Rv 24 Soltti, 

Lahtis 

161 700 1 290 Objektet finns på 

området för 

områdesreserverings-

planen för rv 24 

Karisto-Kalliola. 

UUD15 Nyland Rv 3 

Vandadalen, 

Vanda 

3 862 000 3 200  

UUD16 Nyland Rv 4 Lövkulla, 

Vanda 

3 630 000 5 500  

UUD17 Nyland Rv 4 Vik, 

Helsingfors 

882 000 2 460  

UUD18 Nyland Sv 50 

Fastböle-

Sexan, Vanda 

1 067 000 30 490 Regelbundet 

anmärkningar om 

buller från objektet. 

UUD19 Nyland Sv 45 

Rosendal-

Brobacka, 

Vanda 

3 986 000 5 420  

UUD20 Nyland Rv 4 

Håkansböle, 

Vanda 

1 386 000 4 010 En vägplan och 

planändring har 

gjorts för området. 

UUD21 Nyland Sv 45 

Torparbacken, 

Helsingfors 

2 163 000 4 950  

UUD22 Nyland Rv 1 

Klobbskog, 

Esbo 

1 053 000 1 470 Delvis genomfört. 

UUD23 Nyland Lv 132 

Klövskog, 

Nurmijärvi 

81 000   Tyst beläggning, 

effekten cirka 2 dB. 

94 invånare skyddas. 

UUD24 Nyland Lv 152 

Skogsbrinken, 

Vanda 

150 000   Tyst beläggning eller 

sänkt hastighet, 

effekten cirka 2 dB. 

90 invånare skyddas. 

UUD25 Nyland Lv 120 

Friherrs, 

Vanda 

2 075 000 11 860 Hastigheten har 

sänkts efter 2013. 
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Tabell 13 Bullerbekämpningsobjekt på landsvägarna på NTM-centralen i 
Egentliga Finlands område 

Objektkod Landskap Uppgifter 

om objektet 

Bekämpnings-

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

VAR1 Egentliga 

Finland 

Rv 8 

Härkämäki-

Huhko, Åbo, 

Reso 

1 903 000 3 510  

VAR2 Satakunta Rv 2 

Käppärä, 

Björneborg 

1 521 000 16 900  

VAR3 Egentliga 

Finland 

Rv 10 

Loukinainen, 

Lundo 

248 900 2 110 Den slutliga 

lösningen bör 

skydda även 

dem som bor 

öster om 

Hakkistentie. 

VAR4 Egentliga 

Finland 

Lv 2401 

Palometsä, 

Salo 

627 000 5 230  

Tabell 14 Bullerbekämpningsobjekt på järnvägarna 

Objektkod Landskap Uppgifter om 

objektet 

Bekämpnings- 

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

R11 Nyland Viertola, 
Hyvinge 

1 038 000 2 360 Dagbullret bör 
dimensioneras. 

R5 Nyland Kurkela, 
Kervo 

2 275 000 3 960 Dagbullret bör 
dimensioneras. 

R12 Nyland Savio, Kervo 1 874 000 4 410 Dagbullret bör 
dimensioneras. 

R8 Nyland Kyrölä, 
Träskända 

4 397 000 4 490 Dagbullret bör 
dimensioneras. 

R2 Egentliga 
Tavastland 

Hakalanniemi, 
Tavastehus 

1 423 000 6 470 Nattbullret bör 
dimensioneras. 

R3 Nyland Loutti, 
Träskända 

4 219 000 7 510 Dagbullret bör 
dimensioneras. 

R1 Birkaland Ryynikkä, 
Lembois 

1 498 000 7 760 Nattbullret bör 
dimensioneras. 

R6 Birkaland Harakkala, 
Lembois 

1 699 000 8 130 Nattbullret bör 
dimensioneras. 

R13 Nyland Jamppa, 
Träskända 

4 889 000 9 330 Dagbullret bör 
dimensioneras. 

R9 Egentliga 
Tavastland 

Petsamo, 
Riihimäki 

3 870 000 9 460 Nattbullret för 
dimensioneras. 
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Objektkod Landskap Uppgifter om 

objektet 

Bekämpnings- 

kostnader 

Kostnader/ 

gagnad 

Anmärkningar 

R10 Birkaland Viiala, Ackas 4 614 000 9 990 Nattbullret bör 
dimensioneras. 

R7 Egentliga 
Tavastland 

Parola, 
Hattula 

1 863 000 11 570 Nattbullret bör 
dimensioneras. 

R4 Birkaland Toijala, Ackas 4 600 000 13 530 Nattbullret bör 
dimensioneras. 

 
 

5.2  Rälsslipning och akustisk finslipning 

5.2.1  Bakgrundsuppgifter 

Ytfel hos skenornas rälhuvud orsakar större belastning än normalt på rälsen (bl.a. 
slitage och utmattning) samt ökar bullerutsläppen och vibrationerna. Genom räls-
slipning kan rälsens driftsålder förlängas samt bullerutsläppen och vibrationerna 
minskas (om hjulen är i bra skick). Rälsens skick i utgångsläget inverkar på hur 
mycket bullernivåerna sjunker genom slipning; ju sämre skick hos rälsen, desto större 
inverkan har slipningen på bullernivåerna. När man når en situation där förebyggande 
slipning kan göras för att undanröja begynnande fel innan rälsen får egentliga fel, kan 
man anta att bullernivåerna inte förändras kännbart beroende på rälsens skick (31). 
 
Rälsen slipas med sliptåg som färdas längs banan. Traditionell/normal slipmetod 
innebär vanligtvis att rälsen slipas med roterande slipstenar. Akustisk finslipning är 
en metod där rälsen slipas i längdriktningen, med svängande eller släpande slip-
stenar. Rälsen måste slipas med traditionell metod före akustisk finslipning, så att 
rälsens tvärsnitt först omformas. (24) 
 
I Finland slipas varje år cirka 300–500 kilometer räls med normal slipningsmetod. 
Trafikverket har haft ett ramavtal om rälsslipning med det schweiziska bolaget Speno 
International SA. Rälsslipningsenheten RR 40 transporteras till Finland via järnväg för 
varje slipningsomgång via antingen de baltiska länderna eller Sverige. Akustisk 
finslipning har hittills använts i Finland endast på bullermätningsbanan i Leteensuo i 
Hattula samt på banan i Vandaforsen. Den största orsaken till att den akustiska 
slipningsmetoden är så litet använd är att den är dyr samt materieltillgången. (25) 
 
Det finns inte mycket forskningsrön i Finland om rälsslipningens effekter, så det 
skulle behövas en mera ingående bedömning av effekterna. I samband med denna 
handlingsplan för bullerbekämpning uppskattades kalkylmässigt med hjälp av buller-
modellering att rälsslipning kan ha en avsevärd minskande inverkan på antalet 
exponerade. Bullerkonsekvenserna är svåra att uppskatta, eftersom man inte har till-
räcklig kunskap om rälhuvudets skick i utgångsläget och de olika slipnings-
metodernas inverkan på minskningen av bullerutsläppen. Dessutom är mät-
uppgifterna om rälhuvudenas ytfel bristfälliga. 
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5.2.2  Mål  

När det gäller rälsslipning är målet att få mera forskningsrön om buller-
konsekvenserna av normal och akustisk rälsslipning samt att jämföra olika räls-
slipningsmetoders nyttokostnadsförhållande. När man får mera forskningsrön är 
målet att bättre identifiera nyttan med rälsslipning och utöka slipningen i praktiken. 
Dessutom är målet att utreda principerna för anskaffning av rälsslipningstjänster. 

5.2.3  Åtgärder 

Bedömning av betydelsen av rälsslipningens bullerkonsekvenser 
 
För att bedöma betydelsen av rälsslipningens bullerkonsekvenser är det skäl att 
utveckla en mätmetod för rälhuvudets skick och ytfel samt göra bullermätningar på 
olika kontrollobjekt före och efter rälsslipningen (ingen slipning vs. normal räls-
slipning vs. akustisk rälsslipning); konsekvensindikator är rälsskicket och bullernivån 
i olika situationer. Dessutom måste det göras en på en bullermodellering baserad 
beräkning av antalet invånare som gagnas av rälsslipningen. Vidare måste det göras 
en litteraturöversikt, där man går igenom internationella erfarenheter av och under-
sökning om rälsslipningens bullerkonsekvenser liksom Trafikverkets och VTT:s 
erfarenheter och bullermätningsrapporter. 
 
Utredning om anskaffningen av rälsslipningstjänster 
 
Trafikverket kan antingen köpa rälsslipningstjänster eller alternativt borde Trafik-
verket skaffa egen slipmateriel. Användningen av slipmateriel kan köpas en 
tjänsteleverantör eller en regional underhållare. 
 
Viktiga frågor som bör utredas är åtminstone följande:  
 

• Är det förnuftigare att köpa rälsslipningstjänster någon annanstans ifrån 
(t.ex. Schweiz) eller att köpa utrustning till Finland?  

• Hinner man utföra underhållsåtgärder och bullerbekämpningsåtgärder 
tillräckligt regelbundet och omfattande, om rälsslipningstjänster köps från 
utlandet? 

• Var kan man skaffa utrustning? Vilka företag/verkstäder är potentiella 
tillverkare av slipningsutrustning? 

• Kostnader/livscykelkostnader för utrustningen? 
• Analys av nyttan och kostnaderna 
• Rälsslipningens inverkan på rälsens skick, underhåll, livslängd 
• Jämförelse mellan normal och akustisk slipning 
• Bullerkonsekvenser 
• Jämförelse mellan rälsslipning och nyttan och kostnaderna vid strukturell 

bullerbekämpning 
• Finansiering och upphandlingsmodell 

 
5.2.4  Kostnader 

Den genomsnittliga kostnaden per enhet för normal rälsslipning är ungefär 
6 €/spårmeter. Kostnaderna per bandel eller avsnitt varierar dock avsevärt, så den 
genomsnittliga slipningskostnaden är något vilseledande.  
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Kostnaderna för rälsslipningen påverkas av: 
 

• Rälsens skick, som bestämmer behovet av att avlägsna material 
• Den effektiva ”gnisttidens” andel av arbetsskiftet, som påverkas av 

arbetspassens längd, förflyttningstidernas andel på arbetsområdet och 
under arbetet samt väntetider som beror på tågtrafiken  

• Arbetsområdets enhetlighet under arbetsskiftet (till exempel om endast 
kurvavsnitt slipas kan arbetsområdena ligga långt från varandra) 

• Rälsslipningens referensprofil, m.a.o. målprofilen, som på samma sätt 
som rälsens skick inverkar på mängden material som avlägsnas.  

 
Den tid som används för akustisk finslipning, och därmed också kostnaderna är 
ungefär tre gången större än vid normal rälsslipning. Dessutom måste även 
kostnaderna för normal rälsslipning räknas in i de totala kostnaderna för akustisk 
rälsslipning. (25) 

5.3  Lågbullerbeläggningar och sänkt hastighet 

5.3.1  Bakgrundsuppgifter 

Med lågbullerbeläggning samt sänkt hastighetsbegränsning kan bullersituationen 
förbättras på vidsträckta områden. Inverkan är inte lika stor som vid traditionell 
strukturell bullerbekämpning, men de som gagnas av åtgärden är fler. 
 
När det gäller beläggningarna har reparationsskulden på vägarna växt de senaste 
åren till följd av milda vintrar och det större slitaget från dubbdäck. Det finns inte 
ekonomiska resurser att ersätta vanliga beläggningar med lågbullerbeläggning. 
Lågbullerbeläggningar kan dock vid behov användas som en bullerbekämpnings-
metod. 
 
Med hjälp av lågbullerbeläggningar sjunker bullernivån i medeltal 2-3 dB. Lågbuller-
beläggningar är dyrare än vanliga beläggningar, och inte lika hållbara. Sådana 
beläggningar lämpar sig för objekt där trafiken understiger 12 000 fordon per dygn 
och hastighetsbegränsningen är högst 60 km/h. (23) 
 
Förutom att sänkta hastigheter förbättrar trafiksäkerheten och minskar utsläppen har 
de också en bullerdämpande inverkan. Vid landsvägshastigheter minskar en 
hastighetssänkning med 20 km/h utgångsbullernivåerna med cirka 2-4 decibel. Det 
lönar sig att överväga sänkta hastigheter i synnerhet i tätortsområden. Enligt en 
utredning som gjorts i huvudstadsregionen skulle en hastighetssänkning på lands-
vägarna med 20 km/h vid höga hastigheter och med 10 km/h vid hastighetsnivåerna 
60-70 km/h minska antalet som exponeras för landsvägsbuller med 38 %, dvs. 
ungefär 30 000 invånare. (26)  
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har utarbetat en rapport om hastighets-
begränsningspolicyn på huvudlederna till huvudstadsregionen. I rapporten föreslås 
som en åtgärd att sänka hastighetsbegränsningarna på flera olika vägavsnitt före 
2020. (27) 
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I flera kommuners utlåtanden om handlingsplanen konstaterades att det skulle finnas 
behov av att se över hastighetsbegränsningarna på in- och genomfartsleder i stads-
centrum på samma sätt som man gjort tidigare i Nyland. Invid dessa trafikleder finns 
mycket bosättning, och på många ställen är det en utmaning att skydda den med 
strukturell bullerbekämpning på grund av terrängformerna. 
 
NTM-centralernas allmänna riktlinje är att sänkt hastighetsbegränsning inte används 
enbart som bullerbekämpningsmetod. Om trafiksäkerheten eller smidigheten i 
trafiken kräver det är minskad bullernivå en delorsak när sänkt hastighetsbegränsning 
övervägs (28). 
 
5.3.2  Mål 

Att identifiera objekt på landsvägar som lämpar sig för lågbullerbeläggning och 
främja dess användning som bullerbekämpningsmetod. 
 
Att framhålla hastigheternas inverkan på bullernivåerna, så att de som beslutar om 
saken kan beakta även denna nytta i bedömningarna. 
 
5.3.3  Åtgärder 

De existerande beläggningsanvisningarna kompletteras i fråga om lågbuller-
beläggning så att nyttokostnadsförhållandet beaktas i fortsättningen när beläggning 
eller bullerbekämpningsmetod väljs. Vid konsekvensbedömningen kan den nya 
beräkningsmodellen CNOSSOS-EU utnyttjas, där däck-vägbane-buller och motor-
buller är separerade, samt acceleration och inbromsning beaktade, så att man bättre 
kan bedöma åtgärdernas bullerkonsekvenser. 
 
Med hjälp av kriterier som anges i anvisningarna kan man också kartlägga potentiella 
ställen där största nytta uppnås med lågbullerbeläggning. 
 

5.4  Utnyttjande av låga bullerskärmar vid 
bekämpningen av spårtrafikbuller 

5.4.1  Bakgrundsuppgifter 

En låg bullerskärm är betydligt förmånligare än ett sedvanligt bullerplank och en 
annan fördel är att konsekvenserna för landskapet är mindre. Den största nyttan med 
låga bullerskärmar är kostnadseffektiviteten, då man kan skydda flera exponerade till 
samma kostnad. Enligt bullermätningar fungerar ett lågt bullerräcke effektivt för 
närtåg av typen sm5, som trafikerar på den tvåspåriga Ringbanan. Det finns inga 
uppgifter om effektiviteten när det gäller flera spår eller godstrafik. Dessutom saknas 
en modelleringsanvisning, med vars hjälp skärmens kalkylmässiga effektivitet kunde 
beräknas. De nuvarande kalkylmodellerna beaktar inte låga bullerskärmar med 
tillräcklig noggrannhet. 
 
5.4.2  Mål 

Att utreda skärmarnas effekt vid godstrafik samt i en situation med flera spår, efter-
som mätningar tills vidare har gjorts endast på Ringbanan.  
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Modelleringsprinciper för skärmarna bör fastställas så att effekterna uppskattas 
korrekt och på samma sätt av olika aktörer vid planeringen. 

5.4.3  Åtgärder 

De observationer som redan gjorts kompletteras med mätningar på banor med flera 
än två spår, samt godstrafik, och utifrån resultaten bedöms mera allmänt hur låga 
bullerskärmar fungerar. 
  
Det utreds hur en låg bullerskärm modelleras korrekt med bullerberäknings-
programmet och en anvisning om saken utarbetas. 
 

5.5  Minskade bullerutsläpp från 
spårtrafikmateriel 

5.5.1  Bakgrundsuppgifter 

Bullerutsläppen från spårtrafiken kan påverkas med ny tystare materiel, samt med 
åtgärder för att förbättra den nuvarande materielen. Bullerkriterierna för ny materiel 
kommer från EU, och Trafikverket saknar i praktiken möjlighet att påverka dem. 
 
När det gäller den nuvarande materielen hänför sig den effektivaste bekämpnings-
åtgärden till godstågens bromsar. De nuvarande järnbromsklossarna orsakar hack i 
hjulen samt strävare ytan på hjulen. Om godstågens järnbromsar byts ut mot 
kompositbromsar, förblir hjulytan slätare, vilket minskar bullerutsläppen. Enligt 
forskningsrön som UIC publicerat kan detta ha en betydande inverkan, rentav 10 dB, 
på rulljudet vid hastigheten 100 km/h. På bullerutsläppen inverkan förutom hjulens 
strävhet även rälsens strävhet, dvs. med strävare räls är inverkan mindre. Genom att 
kombinera kompositbromsar och rälsslipning får man en sammantagen effekt som 
sänker bullernivån. 
 
Ibruktagandet av kompositbromsar är fortfarande förenat med tekniska utmaningar 
som måste lösas:  
 

• Tillräcklig friktionskoefficient under samtliga förhållanden; viktigt för säker-
heten och sannolikt en faktor som begränsar ibruktagandet 

• Fungerar vagnar med kompositbromsar tillsammans med vagnar med järn-
bromsar? 

• Sämre värmeledningsförmåga, det måste säkerställas att hjulet inte över-
hettas 

• Priset får inte vara högre än för järnbromsar  
 
Enligt försöksanvändning vid låg hastighet 2017 fungerar inte kompositbromsar 
vintertid och i snö, utan bromssträckorna är avsevärt längre än vad som krävs för att 
garantera säkerheten. (29) 

5.5.2  Mål 

Att främja ibruktagandet av tystare teknik i Finland. 
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5.5.3  Åtgärder 

Man följer kompositbromsarnas utveckling samt forskningsprojekt som gäller 
ibruktagande av dem. När de tekniska utmaningarna är övervunna, utreds 
förutsättningarna att ta i bruk kompositbromsar i Finland. Här ingår följande: 
 

• Nyttokostnadsanalys  
• Provdrift av kompositbromsar i samband med vilken bullerutsläppen följs. 

 
Det utreds också om det är möjligt att uppmuntra aktörerna att ta i bruk komposit-
bromsar, och metodernas effekt bedöms liksom möjligheterna att genomföra dem. 
Potentiella metoder är: 
 

• Finansiellt stöd för ibruktagande 
• Lägre banavgifter för tystare materiel. Redan nu används miljögrunder som 

en styrande faktor (eldrift i stället för dieseldrift gynnas). 
 

5.6  Dimensioneringsprinciper för buller-
bekämpningen 

5.6.1  Bakgrundsuppgifter 

Konsekvenserna av utvecklingsprojekt på trafiklederna måste utredas samt åtgärder 
föreslås i syfte att undanröja eller minska eventuella skadliga konsekvenser. En 
kostnadskalkyl för åtgärderna måste presenteras inom den noggrannhetsram som 
planeringsfasen möjliggör. Byggandet av bullerskärmar orsakar den största 
kostnaden för att lindra skadliga bullerkonsekvenser. 
 
Utgångspunkten för nödvändiga bullerbekämpningsåtgärder är de riktvärden för 
buller som statsrådet meddelat. Riktvärdena är inte rättsligt bindande, och det finns 
situationer där en absolut tillämpning av dem kan leda till oändamålsenliga lösningar. 
Sådana situationer är i synnerhet förbättringsprojekt på trafikleder där det finns 
mycket bosättning inom planeringsområdet som exponeras för buller som överstiger 
riktvärdena. 
 
Om bullerbekämpningskostnaderna till följd av lokala förhållandena vore orimligt 
höga jämfört med den nytta som uppnås, planerar man en genomförbar lösning. I 
nuläget finns det inte någon fullständigt enhetlig planeringslinje, utan behovet av 
bullerbekämpning och dess omfattning utreds från fall till fall. Olika aktörers 
intressen behöver samordnas, för om beslutet att godkänna planen upphävs till följd 
av besvär leder det till att projekten fördröjs och kostnaderna stiger. 
 
5.6.2  Mål 

Principer utarbetas för Trafikverket, med vilkas hjälp man kan agera enhetligt vid 
investeringsprojekt när bullerbekämpningsprojekt planeras. 
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Huvudprincipen är skydd på riktvärdesnivå, men med hjälp av kompletteringar 
säkerställs att i situationer där det inte är möjligt att nå riktvärdena motsvarar 
lösningarna varandra i olika projekt. När principerna fastställs kan man ta ställning 
till exempelvis följande frågor: 
 

• Om riktvärdena av tekniskekonomiska orsaker inte kan nås på nuvarande 
bullerexponerade områden, eftersträvas skydd på minst nuvarande nivå? 
Strävar man efter att inrikta bullerbekämpningen för att förbättra situationen 
för dem som är exponerade för synnerligen höga bullernivåer? 

• Hur beaktas projektets inverkan på bullersituationen i området som helhet? 
• Hur och i vilken planeringsfas ska avvikelse från riktvärdena motiveras? 

Motiveringen för omfatta åtminstone kostnads- och miljökonsekvenser. 
• Mångsidiga bekämpningsmetoder bör användas vid planeringen så att 

utbytet av de tillgängliga resurserna är så stort som möjligt. 
• Är det möjligt att fördela kostnaderna mellan kommun och staten med 

beaktande av nyttan av effektiv bullerbekämpning; kan möjliggöra 
tilläggsplanläggning, och således betala sig tillbaka. 

• Borde man vid konsekvensbedömningen också beakta dem som gagnas av 
projektet och vilkas bullersituation förbättras kännbart, även om riktvärdena 
inte uppnås. Då kan lösningen till exempel vara att använda lägre 
bullerskärmar, varvid större områden kan skyddas till samma kostnad. 

 
5.6.3  Åtgärder 

Diskussioner mellan KM, MM och kommunförbundet om kostnadsfördelnings-
principerna, målet är ett nytt tanke- och handlingsätt, där man också beaktar den 
större nyttan med bullerbekämpning, och inte bara kostnadseffekterna. 
 
En modell utarbetas för att styra planeringen, så att bästa möjliga nytta uppnås med 
tillbudsstående resurser. 
 
Uppföljning av lagstiftningen, samt identifiering av eventuella ändringsbehov.  
 

5.7  Informationshantering i fråga om buller-
skärms- och bullerutredningsuppgifter 

5.7.1  Bakgrundsuppgifter 

Utgångsmaterial som behövs vid bullerutredningar är bland annat en terrängmodell, 
uppgifter om nuvarande bullerskärmar samt trafikuppgifter. Slutresultatet av en 
utredning är planerade bullerskärmar, bullerzoner samt en rapport som innehåller 
åtminstone utgångsmaterial och metodbeskrivning samt bullerkartor.  
 
Problemet i dag är att dessa uppgifter är utspridda eller så finns utgångsmaterialet 
inte tillgängligt i digital form. Uppgifter om bullerskärmar finns i dag i trafikledernas 
byggnadsplaner, eller eventuellt i städernas geodatamaterial och bullermodeller. 
Bullerzoner hittas eventuellt i kommunernas eget geodatamaterial samt i Miljö-
förvaltningens datasystem för bullerbekämpning, även om det senare inte används i 
den omfattning som det var tänkt när datasystemet skapades.  
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Eftersom uppgifterna inte hittas centralt, har kanske inte alla sådana aktörer tillgång 
till dem som skulle behöva dem. Uppgifterna kunde användas av kommunerna när de 
planerar markanvändningen samt av olika aktörer som gör bullerutredningar. 
Uppgifterna om bullerskärmar är också viktiga för ägarna med avseende på egen-
domsförvaltningen. Om uppgifterna skulle vara mera lättillgängliga, skulle 
planeringskostnaderna minska, när samma arbete inte behöver göras på nytt, och det 
skulle gå betydligt snabbare att skaffa utgångsmaterial. 
 
5.7.2  Mål 

Källmaterialet för och slutprodukterna av Trafikverkets bullerutredningar borde finnas 
tillgängliga centralt. Ett riksomfattande tillvägagångssätt borde planeras för under-
hållet av uppgifter om bullerskärmar och bullerzoner. Trafikverkets register över 
specialkonstruktioner (taitorakennerekisteri) vore ett naturligt ställe att lagra de 
nuvarande uppgifterna om bullerskärmar. Registret borde också vara öppet för 
uppgifter om kommunernas bullerskärmar, om kommunerna är intresserade av att 
lagra uppgifterna i det. Som lagringsplats för uppgifter om bullerzoner kunde 
eventuellt fungera det vägdatasystem (Tiestötietojärjestelmä, TTJ) som är under 
uppbyggnad. Det är viktigt att publicera öppna gränssnitt för bullerzoner, så att 
uppgifterna kan läsas in i olika karttjänster.  
 
Den terrängmodell som används som källmaterial samt rapporten om buller-
utredningen (inkl. bullerkartor, trafikuppgifter) kan i framtiden lagras i vägdata-
systemets (TTJ) plan- och utfallslager (Suto). Genomförandetabellen för Suto är 
fortfarande öppen. Enligt preliminära uppskattningar kommer Suto att vara i 
användning 2019. 
  
5.7.3  Åtgärder 

När det gäller uppgifter om bullerskärmar och bullerzoner bör man åtminstone 
planera vilka uppgifter som underhålls, uppgifternas noggrannhet, uppdaterings-
intervall och ansvar utifrån olika aktörers användningsbehov. Aktörer kan vara 
kommuner, trafikledshållare och konsulter. Registret över specialkonstruktioner och 
vägdatasystemet kan vara potentiella lagringsplatser för uppgifter, men saken måste 
diskuteras med systemägarna. När tillvägagångssättet planeras är det viktigt att 
beakta datamodelleringen. Det måste klarläggas om det finns en färdig datamodell (i 
synnerhet för bullerskärmar) och hur information från datamodellbaserad planering 
kan delvis automatiskt överföras till ett datalager. Behovet av gränssnitt för buller-
zoner måste också bedömas och planeras närmare utifrån användningsbehoven. 
 
Eftersom informationshanteringen i fråga om uppgifter om bullerutredningar inte har 
granskats tidigare, borde det utarbetas en färdplan för helheten. Under arbetet borde 
man utreda hur saker och ting snabbt fås i skick och vilka som kräver mera 
förändringar i verksamheten eller betydande utveckling av de nuvarande 
informationssystemen. 
 
5.7.4  Kostnader 

De erforderliga kostnaderna kan fastställas först i färdplanefasen. För att utarbeta en 
heltäckande plan krävs cirka 30-60 dagsverken. Under arbetet kan man samtidigt 
genomföra pilotförsök beträffande tillvägagångssättet. 
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6  Uppföljning 

Genomförandet av handlingsplanen för bullerbekämpning följs med hjälp av både 
årliga rapporter och regelbundet återkommande kontroller (vart femte år). 
 
I anslutning till miljörapporteringen om vägprojekt följs omfattningen av den buller-
bekämpning som genomförs i samband med bastrafikledshållningen och utvecklingen 
av trafikleder samt de separata bullerbekämpningsprojekt som genomförs årligen. 
Uppgifter om banprojekt samlas in av Trafikverket, men det finns ännu inga beslut om 
systematisk rapportering. Målet är att även uppgifter om dem ska ingå i verkets årliga 
miljörapportering. 
 
I samband med Trafikverkets verksamhets- och ekonomiplanering ser man över hur 
projekt som innefattar bullerbekämpning (bastrafikledshållning, utveckling, separata 
bullerbekämpningsprojekt) är inplacerade i den aktuella verksamhets- och ekonomi-
planen inom de gränser som finansieringen tillåter för tillfället. I samband med 
Trafikverkets mellantidsöversyner av miljöprogrammet kontrolleras med 2–4 års 
mellanrum hur bullerbekämpningsarbetet framskrider. Slutsatserna om genom-
förandet av handlingsplanen för bullerbekämpning dras i samband med beredningen 
av följande handlingsplan enligt förpliktelsen i EU:s omgivningsbullerdirektiv, som 
kommer att uppdateras 2023. 
 
Uppföljningen samt arbetet med att utveckla bullerbekämpningen betjänar en samlad 
nationell bullerforskning så att forskningen kring olika teman kan samordnas och 
genomföras i samarbete. För samordningen kan det till exempel bildas en grupp som 
verkar i anslutning till miljöministeriet eller NTM-centralen i Nyland, som fungerar 
som sakkunnigmyndighet för bullerbekämpning. 
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Projektkort 

För bullerbekämpningsobjekten i handlingsplanen har utarbetats projektkort med uppgifter om 
de planerade åtgärderna. De 39 landsvägsobjekten och de 13 järnvägsobjekten visas i 
tabellerna 2-11 i avsnitt 5.1.6. 

Projektkorten har två sidor. På första sidan finns uppgifter om objektet och de planerade 
åtgärderna och på andra sidan finns en bullerzonskarta. På kortets första sida anges objektets 
läge på en översiktskarta och vägregisteradressen/banlängden i kilometer. På kortet finns en 
kort beskrivning av bullerbekämpningens nuläge och uppgifter om eventuella väg- eller ban-
projekt i området. 

Därtill anges de preliminära realiseringskostnaderna och eventuella specialuppgifter i 
anslutning till bullerbekämpningen. För objektet anges det uppskattade antalet invånare som 
exponeras för buller som överstiger riktvärdena i nuläget och efter de planerade åtgärderna. 
Dessutom anges antalet personer som gagnas av de planerade bullerbekämpningsåtgärderna. 
Med invånare av gagnas av åtgärderna avses sådana personer vars bullerexponering minskar 
med minst 3 decibel oberoende av om bullernivån sjunker under de nationella riktvärdena. 

De planerade bullerskärmarnas läge, typ och höjd anges på bullerzonskartan. På kartan anges 
bullersituationen efter att de planerade bullerbekämpningsåtgärderna har vidtagits. På 
bilderna presenteras situationen dag- eller nattetid beroende på vilken som är avgörande för 
nivån på bullerbekämpningen, dvs. när exponeras alltid flera invånare för buller som överstiger 
riktvärdena. För landsvägsobjekten är bullernivån dagtid alltid avgörande. För järnvägsobjekten 
från Hyvinge och söderut är bullernivåerna dagtid avgörande men när man går norrut är natte-
tiden avgörande. 

När projektkorten används bör man lägga märke till att den planerade bullerbekämpningen är 
preliminär, och när planeringen fortsätter kan den ändras avsevärt vad gäller skärmarnas 
placering, typen av skärmar samt deras höjd och längd. Då kan även gränserna för planeringso 
och antalet bullerskärmar ändras. 

Projektkorten: 

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lr_2018_meluntorjunnan_hankekortit_web.pdf 
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Utlåtanden och kommentarer 

Följande tabeller innehåller de inkomna utlåtandena och kommentarerna med genmälen. I 
tabellerna har utlåtandena och kommentarerna sammanfattats till de saker som det tagits 
ställning till i genmälet. När handlingsplanen finslipats har utlåtandena och kommentarerna 
beaktats i helhet. 
 

Utlåtanden 
från 

Datum Utlåtanden Genmäle 

Finavia 5.6.2018 Inget att anmärka.  

Helsingfors 
regionens 
trafik 

30.5.2018 Strukturell bullerbekämpning är central 
för Helsingforsregionens utveckling, för 
att man ska kunna svara på det kraftiga 
tillväxttrycket i regionen. Markanvänd-
ning måste kunna placeras även invid 
huvudlederna. 

I Helsingforsregionens följande MBT-
avtal vore det nödvändigt att avtala om 
ett åtgärdspaket för bullerbekämpning, 
finansieringen av det och kostnads-
fördelningen mellan avtalsparterna. 
Staten och kommunerna har kommit 
överens om målen för bostadsproduktion-
en. Det ligger alltså även i statens 
intresse att de nya målen för bostads-
produktionen nås. Därför borde staten 
delta i bullerbekämpningskostnaderna 
även när ny markanvändning placeras på 
bullerbekämpningsobjekt. Med den 
nuvarande kostnadsfördelningsmodellen 
ansvarar kommunen ensam för att skydda 
nya invånare mot buller. 

Finansieringen av objekten UUD3 Rv 4 
Skogsbrinken-Jokivarsi och UUD13 Lv 101 
Smedsbacka har överenskommits i MBT-
avtalet och bägge kan strykas i 
handlingsplanen. 

Trafikverket deltar i bekämpningen av 
bullerföroreningar, men man måste 
komma ihåg att bullerproblemet inte 
beror bara på trafikbuller utan också på 
att funktioner placeras på bullerområden, 
och enligt gällande avtal vilar ansvaret 
på den som orsakar problemet.  

Det går inte att besluta om kostnads-
fördelningen i handlingsplanen, men den 
är viktig. Att fastställa principer för 
strukturell bullerbekämpning och avtala 
om kostnaderna är en åtgärd inom den 
närmaste framtiden. 

Det har beaktats i handlingsplanen att 
objekten UUD3 och UUD13 omfattas av 
avtalet, och därmed har objektet UUD13 
utelämnats. Enligt dagens uppgifter 
råder det dock större osäkerhet 
beträffande finansieringen av objektet 
UUD3, så man beslöt att det fortfarande 
är med i planen. 

NTM-
centralen i 
Sydöstra 
Finland 

31.5.2018 I planeringen av områdesanvändningen 
kunde ”inte så känsliga funktioner” 
användas mera än nu för att skydda 
känsligare funktioner mot buller. Det vore 
också bra om egentliga buller-
konstruktioner kunde utvecklas för att 
t.ex. samla upp solel eller utnyttjas på 
något annat sätt jämfört med deras 
nuvarande viktiga men tämligen passiva 
roll. 

Det bör påpekas att utöver bullerför-
oreningar orsakar den växande trafiken 
mikropartikelutsläpp. Tillräckligt avstånd 
från utsläppskällan är den effektivaste 
bekämpningsmetoden. 

 

Under arbetet i idéfabriken diskuterades 
också hur bullerskärmar kunde utnyttjas 
för andra syften för att lindra kostnad-
erna. Detta ingår inte bland åtgärderna 
under den närmaste framtiden, men 
nämns i rapporten som en sak som ska 
beaktas i framtiden. 

Tillräckliga avstånd säkerställs som en 
del av markanvändningsplaneringen, 
som inte vilar på Trafikverkets ansvar. 

Utnyttjande av överskottsmassor har 
stigit fram som en bullerbekämpnings-
åtgärd, och den nämns i rapporten. 
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Utlåtanden 
från 

Datum Utlåtanden Genmäle 

Samarbete med kommuner eller andra 
aktörer för att främja byggandet av 
bullerskärmar än en mindre men viktig 
metod att främja byggandet av 
bullerskydd (t.ex. användning av 
överskottsmassor). 

Det vore viktigt att få veta hur buller-
bekämpningsobjekten har valts och går 
det ännu att påverka förteckning. Det 
vore viktigt att få med Kouvola – Tapion-
tie samt Ruokolahti (rv 6 Puntala). 

Särskilt för spårtrafikens del vore det bra 
att precisera målsättningen, eftersom ett 
stort antal invånare fortfarande 
exponeras för spårtrafikbuller jämfört 
med den uppskattade situationen 2003. 
Det borde vara ett tydligare mål att 
krympa bullerområdena så att inga 
invånare finns kvar på bullerområdena. 

Det tycks vara utmanande att samordna 
trafik och annan markanvändning, 
eftersom kommunernas mark-
användningsmål är mycket motstridiga. 
Det är dock skäl för olika aktörer att satsa 
mera på denna samordning. 

Bekämpningsobjekten valdes utifrån 
antalet exponerade invid de vägar och 
järnvägar som avses i direktivet samt 
bullerexponeringen. Objekt som berörs 
av planeringsprojekt gallrades bort, 
eftersom bekämpningsbehovet utreddes i 
samband med dem. Av de nämnda 
objekten hör Tapiontie i Kouvola till 
området för förbättringsprojektet 
gällande rv 6. Rv 6 vid Puntala är inte en 
direktivsenlig landsväg. 

För att minska bullerföroreningarna från 
spårtrafiken har i handlingsplanen 
angetts objekt för strukturell buller-
bekämpning samt åtgärder som påverkar 
bullerutsläppen (bl.a. rälsslipning) och 
genom vilka bullerexponeringen minskar 
på ett större område. 

Planering av markanvändningen är den 
viktigaste förebyggande saken i 
rapporten. Vikten av att samordna målen 
har betonats ytterligare i den slutliga 
rapporten. 

S:t Karins 
stad 

1.6.2018 Trafikmängderna i S:t Karins ökar och 
klagomålen från bostadsområdena över 
trafikbullret har ökat klart. Enligt 
responsen från kommuninvånarna borde 
det i framtiden fästas uppmärksamhet vid 
bullret från motorvägen Åbo-Helsingfors 
(Rv 1), som går genom S:t Karins, för 
Kesämäki i närheten av anslutningen i 
Krossi (6) samt vid trafikbullret i 
Ravattula från Åbo ringväg E18 (stamväg 
40). För Åbo ringväg är en förbättrings-
plan på gång och det vore naturligt att 
genomföra bullerbekämpning i samband 
med projektet. 

Ravattula hör till projektområdet för Åbo 
ringväg, så behovet av bullerbekämpning 
granskas i samband med det projektet. 
Dessa objekt har inte tagits med i 
handlingsplanen separat. Vid Kesämäki 
överskrids riktvärdena något, men det 
hör inte till de mest brådskande objekten 
i landet. 

Kommunför
bundet 

30.5.2018 I fråga om trafikledsprojekt borde det 
förutsättas att byggande inte får inledas 
utan vetskap om finansieringen av hela 
projektet. 

I avsnitt 4.3.1. är kostnadsansvaret för 
bullerbekämpningen inexakt beskrivet 
och det är viktigt att korrigera saken. I 
början av avsnittet sägs att de allmänna 
principerna för kostnadsansvaret för 
bullerbekämpning anges i publikationen 
Principer för kommunens och statens 
kostnadsansvar inom landsvägshållning-
en. Kommunförbundet påpekar att 
statens och kommunens uppgifter och 

Texten om kostnadsansvar i avsnitt 4.3.1 
har preciserats. Rekommendationerna 
enligt nämnda publikation har tagits in i 
texten. 

Sänkt hastighet är med i handlings-
planen som en åtgärd inom den närmaste 
framtiden och den har kompletterats i 
den slutliga rapporten utifrån 
utlåtandena. 

Användningen av dubbdäck och tystare 
bilteknik är viktiga med tanke på bullret, 
men de omfattas inte direkt av Trafik-
verkets behörighet, så de kan inte 
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Utlåtanden 
från 

Datum Utlåtanden Genmäle 

kostnadsansvar baserar sig på lag, och 
inte på den nämnda publikationens 
rekommendationer för olika situationer. 

I texten konstateras att vid bekämpning 
av buller från järnvägstrafiken tillämpas 
vanligtvis kostnadsfördelningen: 75 % 
statsandel och 25 % kommunandel. 
Kommunförbundet påpekar att staten 
svarar för bekämpningen av buller från 
järnvägstrafiken och om man kommer 
överens om en kostnadsfördelning, sker 
detta utifrån särskilt fastställda grunder 
och på frivillig basis. I texten konstateras 
dessutom att kommunen äger buller-
skärmar på parkområden och områden 
som planlagts som grönområden. 
Kommunförbundet påpekar att 
kommunen inte automatiskt äger buller-
skärmarna, om det inte finns särskilda 
grunder för det. 

Som bullerbekämpningsmetoder lyfts i 
planen fram bl.a. hastighetsbegränsning-
ar, minskad användning av dubbdäck och 
tystare bilteknik. Det vore skäl att lyfta 
upp även dessa metoder på åtgärdsnivå 
och arbeta för att främja dem.  

Sänkta hastighetsbegränsningar skulle 
ha betydande inverkan på bullernivåerna 
och antalet invånare som exponeras för 
buller. Beträffande åtgärden har det 
konstaterats att den allmänna riktlinjen 
är att sänkta hastighetsbegränsningar 
inte används enbart som buller-
bekämpningsmetod. Det vore dock skäl 
att se över denna riktlinje. 

När det gäller dimensioneringsprinciper-
na bör det ses till att situationen för de 
invånare som exponeras kraftigast för 
buller förbättras och att identifierade 
bullerbekämpningsobjekt genomförs. 

Uppgifterna om bullerskärmar bör vara 
öppen data och tillgängliga för 
kommunerna så att de kan utnyttja dem i 
sina egna geodataprogram som underlag 
för planering och utredningar. Det är 
nödvändigt att planera och genomföra 
utvecklingen av informationshanteringen 
i samarbete med kommunerna. 

nämnas som åtgärder. 

Trafikverket strävar hela tiden efter att 
utöka tillgången till öppet material med 
hjälp av bl.a. gränssnitt, där man försöker 
använda allmänna filformat, så att det 
ska vara lätt att utnyttja materialet. 

Kuopio stad 30.5.2018 Bekämpningsobjektet POS1 (Rv 5 
Rahusenkangas) ligger i Kuopio. Staden 
finner det mycket viktigt att fullständig 
bullerbekämpning genomförs i Rahusen-
kangas och Päiväranta, eftersom det 

Uppgifter om bulleranmärkningarna har 
antecknats i tabellen över bekämpnings-
objekt. 
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Utlåtanden 
från 

Datum Utlåtanden Genmäle 

kommer upprepade klagomål och 
kontakter från området angående den 
dåliga bullersituationen. 

Bullerbekämpning måste kunna genom-
föras även med särfinansiering i de 
största stadsregionerna i olika delar av 
landet. Det måste anvisas finansiering för 
bullerkämpning i Kuopio stad under de 
närmaste åren. 

Invid riksväg 5 finns det många gamla 
bostadsområden som exponeras för 
buller och som inte kan skyddas effektivt 
med bullerskärmar. Staden anser det 
viktigt att bullerbekämpning i en sådan 
tätbebyggd stadsregion kan genomföras 
även med hjälp av sänkta hastighets-
begränsningar och tyst beläggning. 

Kuopio stad betonar också att invid 
huvudtrafiklederna bör sådan växtlighet 
bevaras och utökas som främjar såväl 
buller- som dammbekämpning. Det 
effektiva avlägsnandet av växtlighet invid 
huvudlederna och järnvägen har lett till 
synnerligen mycket negativ respons från 
invånare, särskilt på grund av ökade 
bullerföroreningar. 

Det är utmanande att få finansiering för 
separata objekt, men strävan är att för-
dela den på ett heltäckande sätt enligt 
tillgång och hur brådskande objekten är. 

Åtgärden som gäller sänkt hastighet har 
kompletterats i den slutliga rapporten 
utifrån utlåtandena. 

Växtligheten invid trafiklederna 
avlägsnas i huvudsak av säkerhetsskäl. 

Lahtis stad 30.5.2018 En områdesreserveringsplan för 
förbättring av riksväg 24 på sträckan 
Karisto-Kalliola, Lahtis och Hollola, har 
färdigställts för objektet UUD14 (Rv 24 
Soltti). Bullret på platsen har utretts och 
placeringen av bullerskydd på bägge 
sidorna av vägen har undersökts, vilket 
borde beaktas i handlingsplanen. 

En betydande del av den nuvarande riks-
väg 12 kommer att ändras till stadens 
gata under de år som planen gäller. Lahtis 
stad föreslår att Trafikverket i mån av 
möjlighet genomför bullerskydd på de 
objekt på riksväg 12 som kräver buller-
kämpning innan besittningen överförs. 

Rapporten har utökats med ett 
omnämnande av de uppdaterade 
planerna. Projektkorten för landsvägs-
objekten har inte uppdaterats denna 
gång, eftersom den slutliga 
bekämpningen måste planeras 
noggrannare när vad som anges i dem. 

Det är inte förnuftigt att genomföra 
bullerbekämpning enligt dagens behov, 
eftersom trafiken och i synnerhet den 
tunga trafiken minskar i området när 
omfartsvägen står klar. Då minskar 
bullerföroreningarna och bekämpning 
enligt dagens behov vore överdimension-
erad. När vägen ändrats till gata kan även 
andra än strukturella bullerbekämp-
ningsmetoder vara effektiva. 

Villman-
strand-
regionens 
miljö-
väsende 

29.5.2018 Riktvärdena för buller bör utgöra 
utgångspunkt för bullerbekämpningen. 
Målsättningen att en situation 
motsvarande nuläget skulle utgöra 
minimimålnivå är inte godtagbar. 

Det finns förhållanden där 
bullerbekämpningskostnaderna i 
samband med ett grundförbättrings-
projekt blir orimligt höga. Trafikverkets 
handlingsplan borde innehålla allmänna 

Riktvärdena fungerar som utgångspunkt 
för bullerbekämpningen, men det är inte 
alltid möjligt att nå dem på grund av 
lokala förhållanden. I dessa situationer 
behöver Trafikverket ha enhetliga 
verksamhetsprinciper, och därför finns 
åtgärden i avsnitt 5.6 i handlingsplanen. 
Syftet med åtgärden är att ange 
allmänna principer. När det gäller 
inlösning följs lagen. 
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Utlåtanden 
från 

Datum Utlåtanden Genmäle 

principer för bedömning av skydds-
behovet. De närmare principerna skulle 
formuleras projekt- och objektspecifikt. I 
handlingsplanen borde dessutom 
behandlas fall där Trafikverket löser in 
byggnaderna på bullerområdet. 

Behovet av bullerbekämpning bör 
bedömas i samband med varje 
reparations- eller nybyggnadsprojekt, 
men också för andra objekt där det är 
sannolikt att riktvärdena för buller 
överskrids t.ex. på grund av invånar-
kontakter. Trafikverkets handlingsplan 
borde innehåll bullerutredningsskyldig-
het även i fråga om befintliga objekt. 

Bullerutredningarna i samband med 
projekt borde innehålla riktvärdesnivåer 
på 60 och 65 dB för dagbullrets del. Det 
behövs också högre bullernivåer för att 
fastställa invånarnas exponering. 

Det går inte att ålägga skyldighet att 
göra bullerutredningar i 
handlingsplanen. 

I bullerutredningarna för projekt 
presenteras bullernivåerna och de 
exponerade zonvis. I projektbedömning-
arna granskas också antalet som 
exponeras för buller som överstiger 
70 dB. 

Lembois 
kommun 

28.5.2018 Kommunen önskar att planen också kulle 
behandla hur finansiering föreslås/söks 
för projekten, och hur kommunen kan 
bidra till att projekten genomförs. Man 
efterlyser mera växelverkan med 
kommunerna i fråga om buller-
bekämpning. 

Man efterlyste information om 
bekämpningsobjekten, om det utöver 
finansieringen finns andra omständig-
heter som fördröjer bekämpningen. Man 
önskade också att etappvis bekämpning 
skulle granskas. 

Man efterlyste också en bullerutredning 
om Sulkola i Lembois. Man önskade 
åtminstone rälsslipning för att sänka 
bullernivåerna. 

För att förbättra bullersituationen i 
Sääksjärvi önskar man en överläggning 
mellan Trafikverket, NTM-centralen i 
Birkaland och Lembois kommun. 

På kommunens område finns buller-
skärmar som inte längre är tillräckliga. 
Det ansågs viktigt att de nuvarande 
skärmarnas tillräcklighet och skick ses 
över. Man efterlyste priser per enhet för 
att höja skärmarna. Dessutom vore det 
bra att granska på vilka villkor kommunen 
kunde höja de nuvarande eller anlägga 
nya bullervallar t.ex. av överskottsmassor. 

Tilläggsuppgifter om objekten finns på 
projektkorten, och de saker som fram-
kommit under de senaste fem år finns i 
tabellerna i rapporten. Andra fördröjande 
omständigheter är inte kända. 
Bekämpningsplanen är en utredning på 
strategisk nivå, och etappvist genom-
förande utöver andra preciseringar kan 
granskas när bullerbekämpningen 
planeras närmare. 

Sulkola har berörts av prioriteringen, 
men har inte framstått som ett av de 
mest brådskande objekten. Trafikverket 
har arbetat för mera rälsslipning just på 
grund av dess bullerminskande inverkan, 
och den ingår också i åtgärderna under 
den närmaste framtiden. 

Trafikverket understöder samarbete vid 
bullerbekämpningen, och är berett att 
delta i överläggningarna.  

Handlingsplanen är en plan strategisk 
nivå, så inom ramen för den är det inte 
möjligt att konditionsgranska enskilda 
objekt eller prissätta reparationen av 
dem. Användningen av överskottsmassor 
för bullerbekämpning bör understödas. 
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Utlåtanden 
från 

Datum Utlåtanden Genmäle 

Tammerfors 
stad 

21.5.2018 Det bör påpekas att många av de före-
slagna åtgärderna ger nytta först efter 
många år. Särskilt i bostadsområden som 
exponeras för kraftigt buller behövs det 
också bullerskärmar och finansieringen 
av dem måste tryggas. 

Av åtgärderna understöds i synnerhet att 
sänkta hastigheter undersöks och genom-
förs. Behov har iakttagits på landsvägs-
infarterna till staden. 

Tammerfors stad föreslår att Trafikverket 
utreder och i mån av möjlighet sänker 
hastighetsbegränsningarna för godståg 
på stadens område, samt kartlägger 
möjligheterna att minska olägenheterna 
av rangerbangårdens verksamhet. 

Objektet PIR1 (Rv 9 Atala-Olkahinen) är 
viktigt och man hoppas att buller-
bekämpningen börjar genomföras redan 
innan ändringsarbetena på trafikleden 
inleds. 

På stadens område finns flera oskyddade 
bostadsområden invid järnvägen, där 
bullernivån nattetid överstiger 65 dB. 
Man önskar att de mest brådskande 
objekten ska beaktas i Trafikverkets 
handlingsplan för bullerbekämpning, och 
vid planeringen, genomförandet och 
finansieringen av bekämpningen efter-
lyses nära samarbete och en överens-
kommelse med Trafikverket. 

Resultatet av ljudisoleringsundersökning-
en i Jussinkylä visar att det är nödvändigt 
att se över underhållet av trafikstyrnings-
anordningarna och hastigheterna på 
järnvägen i området. De andra hus-
bolagen i området efterlyser forsknings-
rön om möjliga skyddsåtgärder. 

Åtgärden som gäller sänkt hastighet har 
kompletterats utifrån utlåtandena. 

Det buller- och vibrationsproblem som 
spårtrafiken orsakar i Tammerfors är 
känt. Möjligheterna att sänka hastig-
heten måste undersökas med beaktande 
av logistiken och de tekniska kraven. 

Det långvariga problemet på objektet 
PIR1 är känt. Ett separat buller-
bekämpningsprojekt i området är inte 
sannolikt på grund av ringa finansiering 
och det kommande trafikledsprojektet. 
Det genomförs i synnerhet inga tillfälliga 
lösningar. 

Samarbetsöverläggningar om 
bekämpningen kan också ordnas i 
samband med att stadens handlingsplan 
utarbetas i fråga om identifierade 
problemobjekt. 

Ljudisoleringsundersökningen pågår och 
när den färdigställts fattas beslut om 
eventuella åtgärder. Resultaten av under-
sökningen kan efterfrågas hos Trafik-
verket. 

NTM-
centralen i 
Nyland, 
ansvars-
området för 
miljö och 
natur-
resurser 

31.5.2018 I handlingsplanens utgångspunkter borde 
man ha nämnt antalet exponerade för 
buller i enlighet med bullerutredningarna 
från 2017, fas III. Enbart en hänvisning 
räcker inte, eftersom just antalet 
exponerade och en minskning av det är 
det primära målet för handlingsplanen. 

Borde man i handlingsplanen beakta och 
bättre lyfta fram sådana väg- och 
järnvägstrafikprojekt som eventuellt 
genomförs under handlingsplane-
perioden. Dock är det även i fortsättning-
en viktigt att de med tanke på buller-
bekämpningen viktigaste objekten 
identifieras och att man försöker få mera 

Avsnitt 2.3 har kompletterats med antalet 
exponerade samt ett kort sammandrag av 
utredningarnas täckning. 

Projekten nämns i avsnitt 4.2.1. I den 
slutliga rapporten betonas deras 
betydelse för bullerbekämpningen. 

Kapitel 4 har utökats med hälso-
konsekvenser som har beaktats i de 
avsnitt som behandlar framtida åtgärder 
och finansiering. Även nyttan med 
bekämpningen har lyfts fram i rapporten.  

Den externa informationen om 
handlingsplanen har kompletterats i 
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Utlåtanden 
från 

Datum Utlåtanden Genmäle 

särfinansiering för dem än nu. 

Vid särfinansiering av bullerskärmar 
kunde det hjälpa om man i handlings-
planen och Trafikverkets verksamhet 
fäster mera uppmärksamhet vid bullrets 
hälsokonsekvenser och samhällets 
kostnader för dem. För Trafikverkets del 
skulle informationen tillföra handlings-
planen ett mervärde och stöda dess 
betydelse, samt eventuellt styra tilläggs-
resurser till bullerbekämpningsarbetet.  

Det är mycket bra att man i handlings-
planen har beaktat att de viktigaste 
faktorerna för att minska buller-
exponeringen är förbyggande, minskade 
bullerföroreningar och markanvändning-
en. För att minska bullerföroreningarna 
borde Trafikverket agera även inter-
nationellt och försöka påverka buller-
utsläppen från bilar och tåg samt deras 
däck och hjul och bestämmelserna om 
dessa. I finansieringsdelen vore det 
viktigt att påpeka även nyttan med buller-
bekämpning, och inte enbart behandla 
den som en kostnad. 

När det gäller information och växel-
verkan har man främst berättat om 
Trafikverkets interna förfarande och att 
NTM-centralerna tagits med i 
utarbetandet av handlingsplanen. NTM-
centralen i Nyland påpekar att det inte 
sägs i rapporten hur invånarna och andra 
som exponeras för buller har haft 
möjlighet att påverka handlingsplanen 
eller hur de har informerats om bullret 
och bullerområdena eller buller-
konsekvenserna.  

Uppföljningen har förbigåtts i utkastet. 
Uppföljningen spelar dock alltid en viktig 
roll när planer genomförs. Av denna orsak 
borde uppföljningen göras så att den 
stöder och främjar genomförandet av 
handlingsplanen tillräckligt. 

kapitel 3 i den slutliga rapporten. 
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Kommentar 
från (hemort) 

Datum Kommentar Genmäle 

Esbo, 
Estberget 

21.5.2018 I kommentaren önskade man att hastig-
hetsbegränsningarna på riksvägarna 
inte sänks av bullerbekämpnings-
orsaker. Dessutom önskade man att 
begränsningarna vintertid ska slopas 
eller vara i kraft kortare tid. Den som 
lämnade kommentaren ansåg att 
alternerande hastighetsbegränsningar 
är ett bra sätt att styra trafiken. 

Hastighetsbegränsningarna sänks i 
allmänhet inte enbart av bullerrelaterade 
orsaker, men de ingår i prövningen. 
Orsaker som har att göra med säker-
heten och smidigheten i trafiken hör till 
de viktigaste kriterierna som bestämmer 
hastighetsbegränsningarna. 

Lembois, 
Herranen 

8.5.2018 I kommentaren efterlystes buller-
bekämpning på riksväg 3 från Sääks-
järvi söderut till Höytämö och 
Puskiaistentie på östra sidan av 
riksvägen, söder om det planerings-
område som projektkortet PIR2 täcker. 

I kommentaren oroade man sig också 
för eventuella spridningseffekter, om 
bullerskärmarna genomförs i enlighet 
med projektkortet PIR2. 

Handlingsplanen är en utredning på 
strategisk nivå, och projektkorten är 
utarbetade på utredningsplanenivå. 
Innan bullerbekämpningen genomförs 
måste den planeras noggrannare och i 
den slutliga planeringen kan projekt-
områdets omfattning, antalet buller-
skärmar samt deras längd, höjd och typ 
ändras. 

Spridningseffekterna från bullerskärmar 
är typiskt små, och i den slutliga 
planeringen kan deras effekt minskas 
genom val av skärmtyp och yta. 

Lembois, 
Höytämö 

9.5.2018 I kommentaren önskade man att 
bekämpningsobjektet PIR2 skulle 
utvidgas så att bullerskärmen i söder 
skyddar även Höytämö. 

I kommentaren föreslogs också att 
hastigheten ska sänkas till 80 km/h från 
Sääksjärvi till Nekala. 

Handlingsplanen är en utredning på 
strategisk nivå, och projektkorten är 
utarbetade på utredningsplanenivå. 
Innan bullerbekämpningen genomförs 
måste den planeras noggrannare och i 
den slutliga planeringen kan projekt-
områdets omfattning, antalet buller-
skärmar samt deras längd, höjd och typ 
ändras. 

Lembois, 
Höytämö 

10.5.2018 I kommentaren efterlystes buller-
bekämpning på östra sidan av riksväg 3 
vid Höytämö söder om det planerings-
område som projektkortet PIR2 täcker. 

Handlingsplanen är en utredning på 
strategisk nivå, och projektkorten är 
utarbetade på utredningsplanenivå. 
Innan bullerbekämpningen genomförs 
måste den planeras noggrannare och i 
den slutliga planeringen kan projekt-
områdets omfattning, antalet buller-
skärmar samt deras längd, höjd och typ 
ändras. 

Lembois, 
Sääksjärvi 

9.5.2018 I kommentaren önskade man att buller-
bekämpning genomförs på bekämp-
ningsobjektet PIR2 Sääksjärvi även om 
verkningsgraden inte är den bästa, 
eftersom trafikmängderna i området är 
stora även på andra vägar än huvud-
vägarna, och trafikmängden minskar 
knappast i framtiden, och buller-
nivåerna är redan nu höga. 

 

 

Handlingsplanen är en utredning på 
strategisk nivå, och projektkorten är 
utarbetade på utredningsplanenivå. 
Innan bullerbekämpningen genomförs 
måste den planeras noggrannare och i 
den slutliga planeringen kan projekt-
områdets omfattning, antalet buller-
skärmar samt deras längd, höjd och typ 
ändras. 
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Kommentar 
från (hemort) 

Datum Kommentar Genmäle 

Det konstaterades också att det sanno-
likt kommer mera bosättning i området, 
varvid nyttokostnadsförhållandet 
förbättras. 

Den som lämnade kommentaren 
önskade att bullersituationen i hela 
Sääksjärviområdet utreds på ett större 
område än det som anges på projekt-
kortet, och att bekämpningen genom-
förs delvis, om kostnaderna för ett 
genomförande på en gång är för höga. 

Vid valet av bekämpningsobjekt har även 
höga bullernivåer beaktats, och det 
aktuella objektet har tagit med i 
handlingsplanen just på grund av dem.  

Om ny bosättning förverkligas på buller-
området ansvarar förverkligaren för 
bullerbekämpningen. 

Lembois, 
Sääksjärvi 

30.5.2018 Den som lämnat kommentaren bor inom 
området för bekämpningsobjektet PIR2, 
och hoppas att bullerbekämpningen 
genomförs snart, eftersom buller-
situationen har förvärrats av den ökade 
trafikmängderna, och det är svårt att 
hålla fönstren öppna eller vistas på 
gården. 

Genomförandetidpunkten är beroende 
av när finansiering ordnas, något som 
inte kan påverkas genom handlings-
planen. 

Tammerfors, 
Olkahinen 

29.5.2018 Den som lämnat kommentaren bor inom 
planeringsområdet för bekämpnings-
objektet PIR1, och hoppas att buller-
bekämpningen genomförs snart. 
Förbättringsprojektet på rv 9 i området 
har skjutits fram och den som lämnat 
kommentaren hoppas att bekämpning-
en genomförs oberoende av för-
bättringsprojektets tidtabell, eftersom 
bullersituationen har förvärrats när 
trafikmängderna ökat. 

Det långvariga problemet på objektet 
PIR1 är känt. Eftersom det är svårt att få 
finansiering är ett separat projekt i 
området inte sannolikt med tanke på det 
kommande trafikledsprojektet. Det 
genomförs i synnerhet inga tillfälliga 
lösningar. 
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